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Saldus novada pašvaldība atbalsta novada sportistus
Vekša – Latvijas riteņbraukšanas federācijas Elites vīru grupas
debitants, Līga Velvere – Latvijas čempione vieglatlētikā, Svens
Jānis Andžāns – Saldus sporta skolas audzēknis svarcelšanā un
Kārlis Garoza – basketbola treneru Guntas Bērzas un Edgara
Buiķa Saldus sporta skolas audzēknis.
Saldus novada olimpiskā sporta vienība ir izveidota šogad
un tās mērķis ir atbalstīt jaunos sportistus, lai tiem būtu
iespējas sasniegt augsta līmeņa rezultātus valsts nozīmes un
starptautiskajās sacensībās, kā arī sekmēt Saldus novada sportistu piedalīšanos valsts un Baltijas nozīmes sacensībās, pasaules,
Eiropas čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās
sacensībās, tādējādi popularizējot Saldus novadu.
Materiālā atbalsta apmērs ir EUR 100 mēnesī pēc nodokļu nomaksas katram Olimpiskās vienības sportistam. ●
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

S

aldus novada Olimpiskās sporta vienības dalībnieki 19.
februārī tikās ar Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu.
Tikšanās laikā sportisti, viņu treneri un vecāki uzsvēra, ka
jūtas gandarīti par šādu stipendiju, ka novērtē iespēju saņemt arī
finansiālu atzinību un motivāciju sasniegt vēl labākus rezultātus.
Indra Rassa vēlēja jauniešiem mērķtiecību un neatlaidību,
panākumus un veiksmi, kā arī pauda prieku par jau esošajiem
sasniegumiem.
Saldus novada olimpiskajā sporta vienībā ir iekļauti: Pēteris
Kalniņš – BMX Latvijas Jaunatnes izlases dalībnieks, Kristaps

Pasākumā “Sporta Zvaigzne – 2014” tika sveikti Saldus novada labākie sportisti

Elga Grota, p/a “Saldus TIKS centrs” sporta
darba vadītāja

S

aldus novadā jau par tradīciju
kļuvusi iepriekšējā gada labāko sportistu sveikšana.
Pasākums “Sporta Zvaigzne - 2014” notika 7. martā Avotu ielā 12, Lielajā zālē.

Šoreiz tika sveikti 78 sportisti, 13 treneri
un 23 aktīvisti, kuri ar nesavtīgu darbu
bagātinājuši Saldus novada sporta dzīvi.
Pirmo reizi tika pasniegta balva par
mūža ieguldījumu sportā. To saņēma
Ojārs Ulmanis – par mūža ieguldījumu
orientēšanās sporta attīstībā Saldus
novadā.
Tāpat tika sveikti Saldus novada
Olimpiskās vienības dalībnieki un viņu
treneri:
• Kārlis Garoza – 2. vieta basketbolā
Eiropas čempionātā U-16. Gunta Bērza – pirmā trenere, Edgars
Buiķis – treneris;
• Kristaps Vekša – BMX viens no
labākajiem Elites vīru grupas debitantiem Eiropā. Andris Gonts – pirmais
treneris, Miks Puķitis – treneris;

•

•

•

•

Pēteris Kalniņš – BMX Latvijas komandas, Latvijas pieaugušo izlases
dalībnieks. Andris Gonts – pirmais
treneris, Miks Puķitis – treneris;
Svens Jānis Andžāns – 9. vieta svarcelšanā Eiropas jauniešu
čempionātā Polijā, 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem. Jānis Andžāns
– treneris;
Līga Velvere – 13. vieta Eiropas
čempionātā 400 m barjerskrējienā
Cīrihē; 1. vieta Baltijas valstu
sacensībās 400 m barjerskrējienā
un 800 m skrējienā; 1. vieta Latvijas
čempionātā 400 m barjerskrējienā.
Daila Mankusa – pirmā trenere.
Par sasniegumiem pasaules čempionātos:
Māris Kalējs – armrestlings. Zelts

NOVADA SPORTISTU SASNIEGUMI
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•

•
•
•

•

 asaules čempionātā Viļņā (labā roka)
p
un sudrabs (kreisā roka) masters
klasē vecuma grupā 40+. Čempionātā
piedalījās 47 valstis. Eiropas čempions
sacensībās ar labo roku;
Guntars Mankus – 1. vieta izlases
sastāvā pasaules taku orientēšanās
sportā; 5. vieta pasaules sporta
veterānu čempionātā sprinta distancē;
8. vieta pasaules sporta veterānu
čempionātā garajā distancē; Latvijas
čempions nakts sacensībās un garajā
distancē V-40 grupā;
Rūdolfs Zērnis – 5. vieta stafetē un 8.
vieta vidējā distancē nacionālās izlases
sastāvā pasaules junioru čempionātā
orientēšanās sportā;
Vladimirs Boltiks – 11. vieta pasaulē;
12. vieta Eiropā B15 BMX;
Gatis Zolmanis – 3. vieta pasaules
čežetu čempionātā klasikas klasē +35
vecuma grupā;
Mārtiņš Cīrulis, Kristaps Matisons,
Aldis Tiļļa – 8. vieta Latvijas izlasē
U-23 pasaules čempionātā virves
vilkšanā;
Kaspars Siksna, Jurģis Pučka, Jurijs
Mozžeirikovs, Gints Gūtmanis, Gatis
Zeps, Kārlis Trankalis – 19. vieta no 38
valstīm pasaules čempionātā lakrosā.

Par sasniegumiem Eiropas čempionātos:
Ronalds Rītiņš – 1. vieta Eiropas čempionātā, 1. vieta Latvijas
čempionātā BMX B12 klasē;
• Uģis Žaļims – 3. vieta Eiropas kausu
izcīņā bobslejā kopvērtējumā;
• Raivis Zīrups – vairākkārtējs 3. vietu
ieguvējs Eiropas kausu izcīņā bobslejā
divnieku un četrinieku ekipāžām;
• Edgars Bergs – 6. vieta lodes grūšanā
Eiropas čempionātā invalīdiem;
• Reinis Pēteris Gonta – 9. vieta svarcelšanā Eiropas jauniešu
čempionātā Polijā, 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem;
• Rihards Nejs – 10. vieta Eiropas
čempionātā junioriem U 20, 1. vieta
Latvijas čempionātā pieaugušajiem.
•

Par sasniegumiem Baltijas čempionātos:
Klāra Karīna Miķelsone – 1. vieta
100m/b; 2. vieta Baltijas čempionātā
vieglatlētikā izlases sastāvā 4x100m;
• Ilze Bruce – 1. vieta Baltijas
čempionātā; Latvijas čempione, Latvijas čempione stafetē orientēšanās
sportā;
• Oskars Zērnis - 1. vieta Baltijas
čempionātā;
Latvijas
čempions
orientēšanās sportā;
• Uldis Brucis - 1. vieta Baltijas
čempionātā;
Latvijas
čempions
orientēšanās sportā;
• Krista Susekle – 3. vieta Baltijas
čempionātā diska mešanā, 1. vieta
lodes grūšanā Latvijas čempionātā ju•
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•

nioriem;
Gatis Irbe - 3. vieta kopvērtējumā
Baltijas čempionātā enduro krosā
kvadri open klasē.

Par sasniegumiem Latvijas čempionātos:
Daila Mankusa – Latvijas čempione
orientēšanās sportā;
• Žaks Jaunbrālis – Latvijas čempions
BMX CR30+ klasē;
• Jurģis Žukas – 1. vieta Latvijas kausa
kopvērtējumā motokrosā 30+;
• Amanda Otto ar zirgu Prērija – 1. vieta
jāšanas sportā ar 1. grupas ponijiem,
labākā Latvijas jātniece 2014. gadā;
• Raivo Dešins – 1. vieta svarcelšanā
jauniešiem līdz 14 gadu vecumam;
• Renāte Dambe – 1. vieta 1000m telpās
vieglatlētikā jauniešiem; Latvijas
čempione 800m;
• Kalvis Žulps – 1. vieta svarcelšanā
jauniešiem no 15 līdz 17 gadiem, līdz
50 kg;
• Raimonds Baltgalvis - 1. vieta senioru klasē 2014. gadā Super kausā
motokrosā;
• Guntars Lagzdiņš - 1. vieta svarcelšanā
jauniešiem līdz 62kg;
• Modris Žentiņš — 1. vieta Latvijas čempionātā rallija supersprintā
standarta automobiļiem;
• Žanna Matvijuka – 1. vieta svarcelšanā
jauniešiem absolūtajā vērtējumā;
• Raivis Zolmanis - 1. vieta Retro 500
klasē Latvijas čempionātā motokrosā
2014. gadā;
• Lakrosa komanda “Druvas Dinamīts”
– Latvijas čempioni, 1. vieta Austrijas atklātajā čempionātā lakrosā
(Kaspars Siksna, Jurģis Pučka, Jurijs Mozžeirikovs, Gints Gūtmanis,
Gatis Zeps, Kārlis Trankalis, Ainārs
Liekniņš, Sandis Liekniņš, Māris
Jansons, Edgars Reihlers, Jēkabs
Stengrevičs, Mareks Rubulis, Kristaps
Osis, Jānis Biders, Emīls Kravinskis,
Edgars Romanovskis, Kristaps Liepa,
Andis Zīle, Kristers Kravinskis, Edžus
Dālmanis);
• Artūrs Brencis - 1. vieta 2 T klasē 2014.
gada Latvijas kausā Retro motokrosā;
• Virves vilkšanas komanda „Saldus” –
Latvijas čempioni junioru klasē;
• Markuss Vadekaitis – 1. vieta Latvijas
čempionātā junioriem grieķu-romiešu
cīņā;
• Vairis Raudis – 1. vieta Latvijas
čempionātā kadetiem grieķu-romiešu
cīņā;
• Arvis Grīnbergs - 1. vieta Open F
klasē 2014. gada L.A.M.A. čempionāta
seriālā motokrosā.
•

Pirmo reizi tiek sveikti arī Latvijas
peldēšanas federācijas atbalstītie ziemas
peldētāji:
• Agris Vītoliņš – 5. vieta 450m

distancē pasaules čempionātā ziemas
peldēšanā;
• Inga Mankusa, Kristaps Vaģelis - 7.
vieta pasaules čempionātā ziemas
peldēšanā stafetē, 1. vieta Latvijā
absolūtajā vērtējumā 50m distancē;
• Guntars Jēkabsons - 11. vieta pasaules
čempionātā ziemas peldēšanā 450m
distancē;
• Maija Bieļa - 6. vieta pasaules
čempionātā ziemas peldēšanā 50m
brīvajā stilā.
Treneri: Jānis Karulis, Marina Dambe, Jurģis
Pučka, Oskars Zērnis, Mārīte Pinte, Mārtiņš
Vitte, Jānis Zolmanis.
Pateicība par nesavtīgu darbu:
Dainis Polis - par darbu ar jaunatni un
sacensību organizēšanu spēka sporta
veidos;
• Ainārs Saulītis - par darbu ar jaunatni un starptautisku sacensību
organizēšanu taekvondo;
• Oskars Zērnis – par dažādu sacensību
organizēšanu;
• Agris Vītoliņš – par aktīvu darbu
sacensību organizēšanā;
• Kristaps Vaģelis - par aktīvu darbu
sacensību organizēšanā;
• Igors Miņenko - par ekstrēmo
pasākumu organizēšanu;
• Zigmārs Jauntēvs - par ekstrēmo
pasākumu organizēšanu;
• Jānis Ozoliņš – par starptautisko
sacensību organizēšanu basketbolā
veterāniem;
• Iveta un Gatis Krastiņi - par auto
sacensību organizēšanu;
• Modris Žentiņš - par auto sacensību
organizēšanu;
• Sanita Stepanova - Nīgrandes pagasta
sporta darba organizatore;
• Gatis Baumanis – par nesavtīgu darbu
sacensību/šovu organizēšanā;
• Vilnis Bents – par futbola čempionātu
organizēšanu;
• Zigurds Zeps – par florbola un
pludmales volejbola čempionātu
organizēšanu;
• Jānis Pērkons – Ezeres pagasta sporta
darba organizators;
• Inga Poltavceva – par pasākumu
organizēšanu uz ūdeņiem;
• Liene Kulberga - par pasākumu
organizēšanu uz ūdeņiem;
• Toms Erviks - par veiksmīgu sadarbību
šaušanas sacensību organizēšanā;
• Juris Vinklers – par sacensību
organizēšanu šahā;
• Aigars Aleksandrovs – par sacensību
organizēšanu novusā;
• Māris Zusts – par atbalstu sacensību
organizēšanā;
• Aidis Herings – par ilggadīgu,
pašaizliedzīgu moto kluba vadīšanu;
• Jānis Kalniņš – par BMX kluba
vadīšanu, sacensību organizēšanu. ●
•

TŪRISMS, KULTŪRA UN SPORTS
Saldus novadā ir ko redzēt!

N

o 2014. gada 1. janvāra kā Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma
informācijas centrs” tiesību, pienākumu
un saistību pārņēmēja darbojas Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs”, kuras pamatfunkcija ir veicināt
tūrisma, kultūras un sporta nozaru
attīstību un sadarbību visā Saldus novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā, uzturēt un pilnveidot saikni
ar sadraudzības pilsētām un sadarbības
partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs,
kā arī nodrošināt informācijas apriti
publiskajā telpā.

No 2014. gada 1. jūlija Saldus TIKS centra
direktore ir Laura Liepiņa, tādēļ aicināju viņu
uz sarunu, lai uzzinātu par padarīto un par
nākotnes plāniem.
• Kādēļ Tūrisma informācijas centra vietā tika izveidota pašvaldības
aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”?
Aģentūras pamatfunkcija ir veicināt
tūrisma, kultūras un sporta nozaru
attīstību un sadarbību visā Saldus
novadā, tā tika izveidota, lai visi par šīm
jomām atbildīgie darbinieki strādātu
vienā iestādē, lai sadarbība kļūtu vieglāka
un produktīvāka.
Tā kā pēdējā laikā ir radušies daudzi
jautājumi par aģentūras “ Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs”
un Saldus novada pašvaldības iestādes
“Kultūras centrs” funkcijām, jāpiebilst,
ka Saldus kultūras centrs atbild par
tiem pasākumiem un norisēm, kuri notiek Saldus pilsētā un kuri nav novada
mēroga notikumi. Tāpat kā pagastos ir
kultūras nami, tāpat arī Saldus pilsētā ir
šāda iestāde. Bet tos pasākumus, kuri ir

nozīmīgi visiem novada iedzīvotājiem,
piemēram, izstādi “Ražots Saldū”, Saldus
novada svētkus un Saldumus svētkus,
organizē p/a “Saldus TIKS centrs”.
Jāpiemin, ka Aģentūras metodiskajā
pakļautībā ir novada kultūras darba organizatori, tas nozīmē, ka Aģentūrai
jārūpējas par to, lai tiktu nodrošinātas
apmācības, organizēti semināri, rīkotas
tikšanās un lai pagasti aktīvi piedalītos
novada kultūras dzīvē.
• Kas mainījies Aģentūras darbībā
pēdējā gada laikā?
Aģentūra
savā
darbībā
ir
nostabilizējusies, katrs darbinieks zina
savu atbildību un pienākumus, savas
darbības jomas. Neilgi pēc aģentūras izveides bija manāms apmulsums, neizpratne par notiekošo, kāds būs darbu
sadalījums, bet šobrīd galvenie darbības
principi visiem darbiniekiem ir saprotami.
Pirmā Aģentūras pastāvēšanas gada
laikā vairāk tika strādāts pie dokumentu
sakārtošanas, administratīvajām lietām.
• Kādi būtu galvenie Aģentūras
nākotnes plāni, mērķi?
Jānodala katras Aģentūrā ietilpstošās
nozares būtiskākie mērķi un mērķi
Aģentūrai kopumā. Pašlaik tiek strādāts
pie vidēja termiņa plānošanas stratēģijas
2015. – 2017. gadam.
Runājot par tūrisma nozari, jāmin
mērķis šajā un nākamajā gadā sakārtot
norāžu zīmju un informatīvo stendu
sistēmu gan pilsētā, gan novadā. Kultūras
jomā tiek strādāts pie jaunu pasākumu,
piedāvājumu izveides; jau gatavojamies
2016. gada nozīmīgākajiem notikumiem– Jaņa Rozentāla 150 gadu un Saldus
pilsētas 160 gadu jubilejām.
• Kas ir uzlabots kultūras jomā?
Lielākais un pamanāmākais darbs bija
pagastu kultūras darbinieku atalgojuma
sistēmas sakārtošana. Pagājušā gada
rudenī norisinājās intensīvs darbs pie
dažādu piedāvājumu izstrādes, metodikas uzlabošanas un pilnveidošanas.
Saskaņā ar minēto metodisko materiālu
tika vērtēts katrs pagastu kultūras darba
organizators un radīta kopēja atalgojuma
sistēma. Tāpat neatliekams ir jautājums
par kolektīvu vadītāju atalgojuma
sakārtošanu, bet šī gada otrajā pusē tiks
sakārtots arī pagastu sporta darba organizatoru atalgojuma jautājums.
• Kuros sporta veidos Saldus novada
sportistiem ir augstākie sasniegumi?
Jānovērtē, ka Saldum kā salīdzinoši

nelielai pilsētai ir sava basketbola komanda, kura spēlē Latvijas basketbola līgā.
Jāpiemin arī lielā novada iedzīvotāju
atsaucība, piedaloties tādos pasākumos
kā starppagastu sporta spēlēs “Dienvidi”,
novada čempionātos basketbolā, futbolā
un florbolā.
Runājot par profesionālo sportu, lielu
ieguldījumu tā attīstībā devušas novada
sporta biedrības un Saldus sporta skola.
Ļoti daudzos sporta veidos – vieglatlētkā,
svarcelšanā, lakrosā, orienēšanās sportā
un citos sporta veidos - ir augsti sasniegumi gan Latvijas, gan Eiropas un pat pasaules līmenī.
Ceru, ka jaunā Saldus stadiona atklāšana
būs pagrieziena punkts novada sporta
dzīvē, jo turpmāk Saldū varēs norisināties
augsta līmeņa sacensības, kas vairos sporta popularitāti un cerams arī interesi par
dalību profesionālajā sportā.
• Kādēļ ir iespējams rekonstruēt Saldus
stadionu, bet Saldus kultūras centram
naudas nepietiek?
Gan Saldus kultūras centra rekonstrukcijai gan arī Saldus stadiona rekonstrukcijai tika lūgts piešķirt kredītu, bet no Valsts
kases sporta būvēm ir iespējams saņemt
kredītu, bet kultūras būvēm, diemžēl,
kredīts netiek piešķirts.
• Kādi ir jaunumi tūrisma jomā – jauni
objekti, piedāvājumi?
Šajā
sezonā,
pateicoties
tūrisma
speciālistu aktivitātei, apzinot jaunos
tūrisma objektus un aptaujājot uzņēmējus,
ir daudz nebijušu piedāvājumu. Kā
piemēru
varu
minēt
saimniecību
“Puteņi” Zvārdes pagastā, kurā saimnieki
piedāvā iepazīt tradicionālos gadskārtu
rituālus un izdarības, aplūkot Latvijai
raksturīgos mājputnus un mājdzīvniekus
un izzināt ķimeņu siera vai kāda cita
latviešu ēdiena gatavošanas noslēpumus.
Tāpat ir prieks par divām Lutriņu pagasta saimniecībām, kurās ceļotāji var
apskatīt trušus, uzzināt par to audzēšanu,
kopšanu un sagatavošanu izstādēm.
Viens no neparastākajiem piedāvājumiem
ir lavandu lauka apskate “Kalnjaunsētās”
Ošeniekos, kā arī Lavandu svētki, kuri
šogad būs 25. jūlijā.
Sadus pilsētā, pateicoties Līgai Šaulei,
veiksmīgi attīstās un darbojas Kapelleru
nams.
• Kā veidojas sadarbība ar novada
uzņēmējiem?
Jau iepriekšējā gadā domājām, kā
atbalstīt ne tikai lielos, bet arī mazos
un vidējos uzņēmējus. Februāra pēdējā
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nedēļā Valsts Lauku tīkla Saldus birojs
rīkoja diskusiju Saldus un Brocēnu novadu mājražotājiem, kurā apsprieda ES
atbalsta pasākuma LEADER iespējas,
mājražotāju anketēšanas rezultātus un
secinājumus, iespējamo kopdarbību, lai
atvieglotu produkcijas realizācijas iespējas
un nepieciešamo atbalstu mājražošanas
uzsākšanai un attīstībai. Tāpat Valsts Lauku tīkla Saldus birojs rīkoja seminārus ar
PVD un VID pārstāvjiem, par reklāmu un
produkta pozicionēšanu tirgū, pieredzes

apmaiņas braucienus u.tml.
Domāju, ka Saldus novada pašvaldību
var minēt kā pozitīvo piemēru sadarbībā
ar uzņēmējiem. Ir izveidota uzņēmēju
konsultatīvā padome, katru mēnesi tiek
uzrunāti uzņēmēji un aicināti kopā,
lai pārrunātu aktualitātes, informētu
par norisēm pašvaldībā un iezīmētu
problēmas.
Iepriekšējā gadā tika izdots materiāls investoriem par uzņēmējdarbības vidi Saldus novadā, par industriālajām teritorijām

un iespējām uzsākt uzņēmējdarbību
Saldū. Protams, laba sadarbība izveidojusies arī izstādes “Ražots Saldū”
ietvaros, kurā uzņēmējiem bez maksas ir iespēja sevi parādīt un reklamēt
izstādes apmeklētājiem. Tāpat veiksmīga
sadarbība ar uzņēmējiem ir veidojusies
Saldus novada svētku laikā, kur daudzi
Saldus un apkārtnes uzņēmēji ne tikai
piedalās dažādās aktivitātēs, bet svētkus
atbalsta arī finansiāli. ●

DOMES SĒDE
26. februāra Saldus novada domes sēde

D

omes sēde pirmo reizi notika
Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielas 12
pirmajā stāvā. Iepriekš domes sēdes notika Avotu ielā, Laulību zālē. Drīzumā tiks
uzsākta Laulību zāles rekonstrukcija un
tā tiks pielāgota laulību ceremoniju ērtai
norisei.
Šoreiz tika skatīti 49 lēmumprojekti.
●
Nolēma
reorganizēt
Saldus
sākumskolu un Saldus 2. vidusskolu:
Saldus sākumskola tiek likvidēta, to
pievienojot Saldus 2. vidusskolai, un
pievienojamā iestāde beidz pastāvēt.
Reorganizācija ir pabeidzama līdz 2015.
gada 31. augustam. Sākot ar 2015./2016.
mācību gadu, mācību process tiek
organizēts Saldus sākumskolas (Saldū,
Cieceres ielā 6) un Saldus 2. vidusskolas
(Saldū, J.Rozentāla ielā 19) telpās.
Plašāku izklāstu par reorganizācijas
nepieciešamību skatīt blakus esošajā
rakstā „Par Saldus sākumskolas un Saldus 2. vidusskolas reorganizāciju”
●
Saldus novada domes deputāti
nolēma pieņemt dāvinājumu - 1475
grāmatas par kopējo vērtību EUR 1156,44
no Māra Čaklā dēliem - Imanta Čaklā un
Ingmāra Čaklā.
● Nolēma pašvaldības iestādi „Dienas
aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” pievienot Saldus
novada p/a „Sociālais dienests”, līdz
ar to „Dienas aprūpes centrs personām
ar garīga rakstura traucējumiem” kā
pašvaldības iestāde beidz pastāvēt. Šīs
pārmaiņas neietekmēs dienas aprūpes
centra klientu un darbinieku ikdienu.
Līdzšinējās telpās notiks ierastie pasākumi
un darbības, pārmaiņas ir strukturālas.
● Nolēma atbalstīt Saldus novada
pašvaldības sagatavoto un iesniegto projekta „Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju
un nodarbinātības veicināšanai” pieteikumu ES programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuras viens no mērķiem
ir papildināt politikas reformas un
atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta uz
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zināšanām un uz reālo situāciju (jauniešu
vajadzībām), kā arī veicināt neformālās
un ikdienas mācīšanās atzīšanu.
● Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
projekta „No domas līdz darbībai II”
pieteikumu Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam ietvaros. Projekta
pieteikuma apstiprināšanas gadījumā,
noslēgt līgumu projekta realizēšanai.
● Apstiprināja Saldus mākslas skolas
izstrādātās interešu izglītības/pieaugušo
neformālās izglītības programmas.
● Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
5 „Par grozījumiem 2010. gada 29. jūlija
saistošos noteikumos Nr. 19 „Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību””.
●
Apstiprināja paziņojumu Valsts
zemes dienestam par zemes reformas uzdevumu izpildi un zemes reformas procesa pabeigšanu Saldus pilsētas teritorijā.
● Piešķīra līdzfinansējumu EUR 300
biedrības „Saldus pensionāru biedrība”
sabiedriskās aktivitātes „Senioru dejotprieks 10 gadu garumā” realizācijai; EUR
300 biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta
Saldus komiteja” sabiedriskās aktivitātes
„Satiec savējos” realizācijai; EUR 267,95
biedrības Māmiņu klubs „Pogas”
sabiedriskās aktivitātes „Radošās dienas
senioriem” realizācijai; EUR 300 biedrības
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”
Saldus nodaļai sabiedriskās aktivitātes
„Mēs arī gribam dzīvot, ne tikai eksistēt”;
EUR 200 biedrības „130. Latviešu
strēlnieku korpusa un latviešu partizānu
brigāžu
Saldus
novada
Veterānu
biedrība” sabiedriskās aktivitātes „…
un mūžīgi dzīvos Jūsu gods un slava!”
realizācijai, un EUR 300 biedrības „Koris Draudzība” sabiedriskās aktivitātes
„Kora „Draudzība” 35. gadu jubilejas
pasākums” realizācijai, slēdzot līgumu ar
novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projektu realizācijā.
● Nolēma nodot atsavināšanai vairākus
Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus un apstiprināt

pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu
rezultātus.
● Nolēma nodot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu
īpašnieku
pilnvarotajiem
pārstāvjiem.
●
Atļāva SIA „Joker Ltd” atvērt
totalizatora un derību likmju pieņemšanas
vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
telpās Lielā ielā 16, Saldū, Saldus novads.
Minētajās telpās jau darbojas azartspēļu
zāle.
● Pamatojoties uz biedrības „Saldene”
iesniegumu,
piešķīra
biedrības
patapinātajam nekustamajam īpašumam
Jelgavas ielā 6A, Saldus, nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu 90%
apmērā par laika periodu no 2015. gada
1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim,
jo biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss un pašvaldības īpašumā tā ir
ieguldījusi finanšu līdzekļus minigolfa
laukuma izveidošanai un uzturēšanai.
● Nolēma piešķirt privātpersonai (kurai piešķirts maznodrošinātās personas
(ģimenes) statuss) piederošajam nekustamajam īpašumam Ezeres pagastā, Saldus novadā, nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 50% apmērā no 2014. gadā
1. novembra līdz 2015. gada 30. aprīlim.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz
privātpersonas iesniegumu.
● Apstiprināja telpu nomas maksu
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes un Zirņu pagasta pārvaldes
nedzīvojamās telpās.
● Noteica maksu par Pampāļu pagasta
pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem
Pampāļu ciemā (bez PVN): dzeramā
ūdens piegāde 0.66 euro/m3 bez PVN;
kanalizācijas izmaksas 0.63 euro/m3 bez
PVN.
● Noteica šādus ieejas biļešu nominālus
Saldus novada pagastu pārvalžu rīkotajos
maksas kultūras pasākumos (ja kultūras
pasākums apliekams ar PVN, pagastu
pārvaldēm, kuras ir reģistrētas kā PVN
maksātājas, tajā skaitā PVN): EUR 0.50;
EUR 1.00; EUR 3.00; EUR 5.00.

DOMES SĒDE
● Noteica maksu EUR 1.00, tajā skaitā PVN, apmērā par
paraksta apliecināšanu Saldus novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs, kas saistītas ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.
● Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu līdz EUR 150 000
līdz 25 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot
ar 2016. gada martu, Saldus novada Jaunlutriņu pagasta
skolas ēkas vienkāršotai renovācijai no Valsts kases ar
tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta
nosacījumiem, kas tiks izlietots 2015. gadā.
● Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu līdz EUR 1 715 000
līdz 25 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot
ar 2016. gada martu, Brīvības ielas posma no Avotu ielas
līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēguma pārbūvei
Saldus pilsētā no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar
pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks
izlietots: 2015. gadā – līdz 65% jeb EUR 1 114 750; 2016.
gadā – līdz 35% jeb EUR 600 250.
● Apstiprināja Saldus novada pašvaldības projektu
fonda nolikumu 2015. gadam. Projekta fonds atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam
stratēģiskā mērķa rīcības virzienam - vecināt dialogu starp
privāto sektoru, NVO un publisko pārvaldi, atbalstīt NVO
iniciatīvas.
● Nolēma nodot Saldus novada pašvaldības Saldus
kultūras centra valdījumā tās darbības nodrošināšanai
nedzīvojamās telpas Striķu ielā 2, Saldū.
● Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Saldus motoklubs” par motosporta tradīciju saglabāšanu,
jauno motosportistu apmācību un sporta objekta
„Silavotiņi” uzturēšanu Zirņu pagastā, kā arī motosporta
popularizēšanu un attīstību Saldus novadā.
● Nolēma izsniegt SIA „Zvārdes šautuve” atļauju
otrās kategorijas atklāta tipa šautuves darbībai „Lapsas”,
Zvārdes pagasta, Saldus novadā.
27. februārī notika Saldus novada domes Ārkārtas
domes sēde. Tajā skatīja vienu jautājumu – par Saldus
novada domes priekšsēdētājas vietnieka Māra Zusta
atlaišanu (atbrīvošanu no pienākumiem). Ar 15 balsīm par
(pret – nav; atturas – nav, viena nederīga vēlēšanu zīme)
Saldus novada dome nolēma atbrīvot no pienākumiem
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku darbam ar
kapitālsabiedrībām M. Zustu.
4. martā tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā skatīja
deviņus lēmumprojektus.
• Nolēma grozīt Saldus novada domes priekšsēdētājas
vietnieka darbam ar kapitālsabiedrībām amata nosaukumu. Turpmāk tas būs šāds: Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības sadarbības jautājumos.
• Ievēlēja Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības sadarbības jautājumos. Turpmāk šo amatu
ieņems deputāte Ilze Kļava.
• Pamatojoties uz to, ka salīdzinoši maz jautājumu tiek
skatīts Saldus novada domes attīstības komitejā, nolēma
to likvidēt.
• Lai katrs deputāts darbotos vismaz vienā komitejā, tika
lemts par to, ka daži deputāti maina tās komisijas, kurās
darbojās.

Sēžu pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Pašvaldība”/„Dokumenti”.

IZGLĪTĪBA
Par Saldus sākumskolas un Saldus 
2. vidusskolas reorganizāciju
Saulcerīte Levica, Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

S

aldus novada dome 26. februāra sēdē ar 16 balsīm par, vienam
deputātam atturoties, nolēma reorganizēt Saldus sākumskolu
un Saldus 2. vidusskolu.
Pārmaiņu pamatojums:
1. Izglītības Attīstības Pamatnostādņu ieviešanas plāns. Izglītības
attīstības pamatnostādnēs akcentēti trīs virzieni: indivīds un viņa
prasmes, izglītības vide un efektīva resursu pārvaldība.
2. Demogrāfiskās situācijas rādītāji. Ne tikai valstī, bet arī novadā strauji
samazinās iedzīvotāju un līdz ar to skolēnu skaits.
Novadā ir 16 vispārizglītojošās skolas, 2 internātpamatskolas,
profesionālā vidusskola. Mūsu novada izglītības iestādes ir izvietotas plašā teritorijā. Runājot par izglītības iestāžu tīklu, uz novada
teritoriju jāskatās divējādi – ir lauku teritorija un pilsēta. Saglabājot
esošās izglītības iestādes lauku teritorijā, tiek domāts par to, lai
pamatskolas skolēni mācītos iespējami tuvāk savai dzīves vietai.
Jāņem vērā arī tas, cik ilgi mērojams ceļš līdz izglītības iestādei.
Tomēr, ja skolēnu skaits laukos samazināsies, būs jādomā par citu
izglītības procesa organizāciju. Demogrāfiskās situācijas analīze
šobrīd rāda, ka lauku teritorijā vismaz divus gadus esošais skolēnu
skaits skolās saglabāsies. Tādējādi krasas izmaiņas iestāžu tīklā nav
veicamas, ja neizmainīsies kādi nosacījumi valsts likumdošanā vai
ģimenes ar bērniem neizbrauks.
Pilsētā koncentrējas aptuveni puse no kopējā novada skolēnu skaita. Pilsētas teritorijā uz 2014./15. mācību gada 1. septembri bija sešas
vispārizglītojošās skolas un profesionālā vidusskola. Demogrāfiskās
situācijas analīze parāda, ka pilsētā pēc diviem gadiem gaidāms
straujš to bērnu skaita sarukums, kuri uzsāks skolas gaitas. Tāpēc jau
tagad ir jāsāk veikt izmaiņas izglītības iestāžu tīklā pilsētas teritorijā,
lai process noritētu pakāpeniski un būtu iespējami labāk sakārtots.
Šobrīd izmaiņas skārušas Saldus sākumskolu un Saldus 2.
vidusskolu. Abas skolas tiek apvienotas. Izmaiņas skar skolas
administrāciju un izglītības procesa organizāciju. Tā būs viena skola
ar vienu direktoru. Jau tagad tiek veidota darba grupa, kurā būs
iesaistītas arī abu skolu vadītājas un tiks domāts, kā veidot mācību
procesu uz 2015./2016. mācību gadu. Līdz 1. septembrim ir pietiekoši
daudz laika, lai pēc iespējas labāk visu sakārtotu. Nākamajā mācību
gadā tie bērni, kuri uzsākuši mācības kādā no šīm skolām, mācības
turpinās šīs skolas telpās.
Vēl pārmaiņas skārušas Saldus 2. vidusskolas un Ezeres vidusskolas vidējās izglītības posmu. Šogad šajās vidusskolās nav
nokomplektējušās desmitās klases. Nolemts, ka arī turpmāk Saldus
2. vidusskolā un Ezeres vidusskolā 10. klasēs netiks uzņemti skolēni.
Skolēni, kuri jau mācās šajās vidusskolās, šo skolu arī pabeidz. Pētot
demogrāfiskās situācijas tendences, secināts, ka krasi samazinās
skolēnu skaits vidējās izglītības posmā. Un vidējās izglītības iestāžu
piedāvāto programmu skaits ir nesamērīgs pret skolēnu skaitu. Saldus pilsētā šobrīd ir iespēja iegūt gan vispārējo, gan profesionālo
izglītību. Domājot par vidējās izglītības posma optimizāciju, svarīgi
ir arī ņemt vērā, ka Izglītības Attīstības Pamatnostādņu ieviešanas
plāns paredz iespēju pretendēt uz ES finansiālu atbalstu reģionu
novadu centru vienai vispārizglītojošajai vidējās izglītības iestādei,
kurā ir pietiekošs skolēnu skaits. Plāns paredz modernizēt šādu
skolu, iekārtojot laikmetam atbilstošu izglītības vidi, sniedzot atbalstu dabaszinātņu kabinetu, informācijas tehnoloģiju, sporta laukumu, dienesta viesnīcu sakārtošanai. ●
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PAGASTOS
Ezeres pagastā
Ance Meija, Ezeres vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā
Februārī Ezeres vidusskolas
bērni
skolu
pārstāvēja
dažādās olimpiādēs – ķīmijas, vizuālās
mākslas, matemātikas, angļu valodas, kā
arī dažādās sākumskolas olimpiādēs.
Vaiņodē
Kurzemes
reģiona
finālsacensībās
tautas
bumbā
2003. - 2005.g.dz. zēnu un meiteņu komandas izcīnīja ceļazīmi uz valsts mēroga
sacensībām 11. martā Dobelē.
Februārī norisinājās projektu nedēļa,
kurā 1.- 6. klases skolēni iepazina Ezeres
pagasta profesijas, 7., 8. un 11. klases
skolēni strādāja pie ZPD darbiem.
24. februārī skolā norisinās vecāku diena,
kurā vecākiem bija iespēja apmeklēt
mācību stundas. Arī ārpusstundu pulciņu
dalībneki piedalījās konkursos – skatuves
runas konkursā un vokālās mūzikas
konkursā “Balsis”, kurā Ketijas Černikas
un Ģirta Bergholda duets ieguva godalgoto 
2. pakāpi.
12. klase šobrīd aktīvi gatavojas Žetonu
vakaram.

Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā

Tādējādi visi pasākuma dalībnieki kļuva
par lieciniekiem šīs vasaras gaidāmajām
kāzām.

Kursīšu pagastā
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta kultūras darba
organizatore
Ziemas beigas ir darbīgs un aizņemts
laiks Kursīšu pagasta kolektīviem. Bērnu
ansamblis “Notiņas” cītīgi gatavojas
Lieldienu koncertam. Bērnu ansambļa
pārstāvji gatavojas arī konkursam “Saldus Cālis 2015”. Amatierteātris “Kodols”
šobrīd cītīgi gatavojas lugas “Raganas
priede” pirmizrādei, kas būs skatāma 27.
martā. Arī ansamblis “Allegro” apņēmīgi
gatavojas skatei, kas norisināsies 14. martā
Saldū. Pteicamies mūsu pašdarbniekiem
un pulciņu vadītājām par veltīto laiku un
cītīgo gatavošanos!
Katru sestdienu Kursīšos notiek zumbas un vingrošanas nodarbība mūzikas
pavadījumā. Tā ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un atbrīvoties no
spriedzes.
Februāri dēvējam par mīlestības mēnesi.
Bieži par mūsu mīļajiem cilvēkiem
mēdzam atcerēties tieši šajā mēnesī.
Kursīšos 27. februārī viesojās Druvas
amatierteātris ar izrādi “Īsa pamācība
mīlēšanā”.
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs
3.
februārī
bibliotēkā
viesojās
bērnudārza vecākās grupas audzēkņi,
lai radoši darbotos, klausītos pasakas un
skatītos animācijas filmas.
19. februārī Valmieras integrētajā
bibliotēkā norisinājās UNESCO LNK
tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs. Tas

Andris Mickēvičs, Jaunlutriņu
pagasta kultūras darba organizators
Jaunlutriņos 14. februārī
notika pasākums “Valentīns
mīlētājs”. Vēlamies pateikties pasākuma
apmeklētājiem par aktīvu piedalīšanos.
Pateicoties Intas Heniņas un Gitas
Dumpes izveidotajam foto stūrītim,
pāri ieguva personīgās fotogrāfijas un
kalendārus.
Jau no rīta sadarbībā ar Šķēdes jauniešu
centra vadītāju un jauniešiem tika sagatavots pārsteiguma sveiciens pagasta
romantiskākajam Valentīnam.
Savukārt vakara daļā amori strādāja
gana čakli, jo viens no puišiem pārsteidza
savu meiteni ar publisku bildinājumu.
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tika veltīts Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, ko pasaulē ik gadu atzīmē 21.
februārī. Seminārā piedalījās arī viens no
„Stāstu bibliotēkas” vadītājiem Saldus
novadā Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
Semināra pirmajā daļā tīkla „Stāstu
bibliotēkas” koordinatore Evija Maļkeviča

sniedza ieskatu tīkla aktualitātēs 2015.
gadā.
Publiskajā pasākumā „Dzimtā valoda dzimtajos dialektos” pievienojās
arī Valmieras vidējās izglītības iestāžu
skolēni. Pasākumu savā dzimtajā valodā
uzsāka četras lieliskas stāstnieces no
Latgales un Kurzemes. Pasākuma
dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Latvijas
Universitātes Latviešu valodas institūta
vadošās pētnieces un Zinātniskās padomes priekšsēdētājas Dr. philol. Annas Stafeckas lekciju „Latviešu valoda:
dialekti un izloksnes”.
24. februārī bibliotēkā viesojās Kursīšu
pamatskolas 7. un 8. klases skolēni un
vēstures skolotāja Dace Rožaklne, lai
piedalītos tematiskā stundā par tēmu
„Nauda”. Bērni iepazinās ar bibliotēkā izlikto izstādi un pēc tam pildīja skolotājas
sagatavoto darba lapu par izstādē
apskatīto tēmu.
24. februāra vakarā bibliotēkā pulcējās
interesenti un grāmatu mīļotāji, lai
iesaistītos nebijušā aktivitātē Kursīšos
– Lasītāju klubā. Sākumā, lai ierosinātu
diskusiju par grāmatām un lasīšanu,
katram bija jāizvēlas viens no četriem
piedāvātajiem citātiem par lasīšanu un
jāpaskaidro, kāpēc tas ir tuvs un kāpēc
tāda izvēle. Pasākuma laikā katrs rakstīja,
ko vēlas darīt lasītāju klubā, kādas
aktivitātes un pasākumus organizēt. Kluba mērķis ir būt par diskusiju un tikšanās
vietu visiem, kuriem interesē grāmatas
un lasīšana, kuri vēlas dalīties pārdomās
par izlasīto un izteikt savu pozitīvo vai
negatīvo pieredzi, ieteikt labu lasāmvielu
citiem. Paredzētas diskusijas par viena autora grāmatām, par žanriem (romāniem,
stāstiem, dzeju, …), par interesantākajām
izlasītajām grāmatām, par bērnības dienu
grāmatām, ekskursijas un tikšanās ar autoriem un citas aktivitātes. Piedāvājums
un aktivitātes būs atkarīgas no pašu
ieinteresētības un vēlmes darboties. Kluba dalībnieki vienojās par tikšanās laiku
– tas būs katra mēneša pēdējā otrdiena.
Nākama tikšanās paredzēta 31. martā un
tās tēma – dramaturģija (lasīsim lomās,
uzklausīsim stāstījumu par lugu tapšanu)
un mana mīļākā grāmata, ko esmu
izlasījis – ieteikumi un pārdomas. Pateicamies visiem, kas atnāca, un īpaši Sanitai
Vītolai par ideju un saturisko vadību. Visi
interesenti aicināti pievienoties Lasītāju
klubam!
26.
februāri
bibliotēkā
aizvadīta
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
1. kārta, kurā piedalījās deviņi mīklu
minētāji no Kursīšiem. Dalībniekiem uz
laiku bija jāatrisina trīs dažādas mīklas –
zviedru mīkla, klasiskā krustvārdu mīkla
un vārdu jūklis.

PAGASTOS
Andra Rorbaha, Kursīšu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā
Kursīšu pamatskolā februārī norisinājās
ne tikai intensīvs mācību darbs, bet arī
dažādi pasākumi, nodarbības, tikšanās un
pieredzes apmaiņa.
Meteņdienas pasākumā ar maskotu
gājienu, ticējumiem, spēlēm, stafetēm un
braukšanu no kalna piedalījās 1. - 4. klašu
skolēni.
Popielas sagatavošanu un vadīšanu
atbildīgi un pārdomāti organizēja
5. klases skolēni skolotājas Aijas Slūtiņas
vadībā.
Ar iekļaujošās izglītības principiem
un realizēšanas iespējām skolotājus
iepazīstināja Cieceres internātpamatskolas
speciālās izglītības pedagoģe Vita GrīsleAkopjana.
6. klasē karjeras stundā ciemojās un
ar skolēniem diskutēja Kursīšu pagasta
pārvaldes sociālā darbiniece Ilzīte Griķe.
Kaspars Circenis, Kursīšu pagasta sporta
darba organizators
Aizvadīts vairākas sacensības sporta
spēļu “Dienvidi” ietvaros, kurās aktīvi
piedalījušies arī Kursīšu sportisti.
7.
februārī
Nīgrandē
sacensībās
futbolā sešu komandu konkurencē 2.
vietu izcīnīja kursīšnieku komanda, kuras sastāvā spēlēja Kaspars Circenis,
Mārtiņš Circenis, Toms Kormis, Vladimirs Trunčenkovs, Dāvis Kinčs, Andrejs
Perehrestjuks, Edgars Galans, Zigmunds
Galans, Kaspars Blinds
14. februārī Nīgrandē notika sacensības
florbolā,
kur
septiņu
komandu
konkurencē 2. vietu ieguva kursīšnieku
komanda. Uzvaru kaldināja Kaspars Circenis, Mārtiņš Circenis, Jānis Circenis, Edgars Galans, Zigmunds Galans, Toms Kormis, Vladimirs Trunčenkovs, Dāvis Kinčs,
Andrejs Perehrestjuks, Reinis Madžulis,
Viktors Smelters Rūdolfs Griķis.
21. februārī Zaņā notika sacensības svaru bumbu celšanā. Kopvērtējumā Kursīšu
pagasta sportisti izcīnīja 2. vietu.
19. februārī notika Kursīšu pagasta
iedzīvotāju sacensības novusā, kurās
par godalgotām vietām sacentās astoņas
sievietes. 1. vieta – Martai Siksnai, 2. vieta
– Madarai Gustiņai, bet 3. vieta – Sandai
Lapai.

Lutriņu pagastā
Ligita Popsujēviča, Lutriņu
pagasta bibliotēkas vadītāja un
Linda Medne, kultūras darba
organizatore

Februāris Lutriņos bija spēka smelšanās
mēnesis, kad šķietamā ziemas miegā bija
ieslīgusi kultūras dzīve. Mēneša sākumā
Lutriņos skanēja apveikuma dziesmas
Lutriņu pamatskolas 95 gadu jubilejā.
Dzimšanas dienas ieskaņas koncertā
“Dziesma manai skolai” piedalījās gan
skolas audzēkņi, gan skolotāji, sniedzot
skatītājiem muzikālu baudījumu vairāku
stundu garumā.

Aktīvi darbojās Lutriņu pagasta
bibliotēka, kas februārī, tāpat kā visā
Latvijā, noslēdza nu jau pēc kārtas
četrpadsmito lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”. Lutriņu pagasta bibliotēkā
akcijā piedalījās 43 lasīšanas eksperti.
Lielu gandarījumu sniedz arī fakts, ka
programmā iesaistījās piecu bērnu vecāki
un vērtēja viņiem ieteiktās grāmatas.
Bet šoreiz gribas pastāstīt par pašiem
mazākajiem lasītājiem. Pirmo reizi 2014.
gada žūrijā iesaistījās PII „Kāpēcītis”
sagatavošanas grupas audzēkņi ar
audzinātāju Sigitu Gaščjunu. Patiess
prieks, ka audzinātāja prata ievest savus
18 mazos kāpēcēnus aizraujošajā grāmatu
pasaulē. Audzinātāja lasīja bērniem pirms
pēcpusdienas miedziņa. Katru grāmatu
izlasot, tika pārrunāta, kas paticis un ko
visvairāk der atcerēties. Tas viss tika darīts
ļoti rūpīgi, un bērni zināja, ka, izlasot visas grāmatas, tās būs jāvērtē. Vērtēšana
norisinājās individuāli un tāpēc anketās
atspoguļojās katra bērna personīgais
vērtējums par izlasīto. No sirds pateicamies Sigitai par uzdrošināšanos, par
sadarbību ar bibliotēku un par mazo
lasītāju iedrošināšanu.
Pēc kopīgi padarītā darba bērni un
jaunieši 24. februārī apmeklēja Saldus
pilsētas bibliotēkas rīkotos Lasīšanas
svētkus. Vecāku žūrijas dalībnieki tikās ar
dzejnieci un rakstnieci Māru Zālīti literārā
pēcpusdienā „Kā savus piecus pirkstus”.

Nīgrandes pagastā

Ligita Ķiene, Kalnu kultūras
nama direktore
Līdz
Kalnu
varēja

12.
februārim
kultūras
namā
apskatīt Jelgavas

kolekcionāra Jura Zborovska fotoaparātu
kolekciju. Tajā atrodami pavisam seni
fotoaparāti, padomju gadu fototehnika,
filmu aparāti, zibspuldzes, eksponometri,
kā arī paši jaunākie fotoaparātu modeļi.
Izstādi apmeklēja plašs vietējo interesentu loks, kā arī draugi no Lietuvas.
Kalnu vidusskolas skolēniem izstādē bija
daudz neredzēta un nesaprotama. Vecāka
gadagājuma apmeklētājos eksponāti
raisīja nostaļģiju.
5. februārī sieviešu klubs interesentiem piedāvāja tikšanos ar Kristīni
Lieldaudzieti no Kapelleru nama. Katrai
apmeklētājai bija iespēja izveidot savu
neatkārtojamo latvju zīmju ornamentu
un saņemt tā skaidrojumu. Tā kā interese
par šo tikšanos bija ļoti liela, ceram to
organizēt vēl kādu reizi, lai turpinātu
zīmju un ornamentu izpēti.
7. februārī, atzīmējot Kalnu Svētās Agates Romas katoļu baznīcas desmito
gadadienu, garīgās mūzikas koncertu
sniedza Saldus novada jauktais koris
“Saldava”. Pēc koncerta Kalnu kultūras
namā koris un viesi tika aicināti uz atmiņu
pēcpusdienu, kurā tika stāstīts par laiku,
kad tapa baznīca, kā arī par svarīgākajiem
notikumiem baznīcas dzīvē aizvadīto
gadu laikā.
Cītīgos
mēģinājumos
februāri
aizvadījuši Kalnu kultūras nama jauniešu
deju kolektīva “Jumis” dejotāji Ligitas Ķienes vadībā. 26. februārī kopā ar
mazajiem BJC “Augšventa” dejotājiem
no “Jumīša” devāmies uz Saldu, lai
apliecinātu savu dejotprieku un prasmi,
kā arī cīnītos par iespēju vasarā piedalīties
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos.
Par godu Jēkaba Janševska 150. un Andreja Spāģa 195. dzimšanas dienai Kalnu
kultūras nama izstāžu zālē apskatāma
ekspozīcija, kura veltīta rakstnieka dzīves
un darba gaitām. To iekārtojušas Kalnu
bibliotēkas darbinieces Ieva Kalvāne un
Valda Freidenfelde. 28. februārī jubilejas
pasākumā Kalnu kultūras namā dižo novadnieku godināja etnogrāfiskais ansamblis “Suitu sievas”, folkloras kopas “Suitu
vīri” un “Atštaukas”, Ezeres kultūras
nama amatierteātris, dejotāji no kopas
“Kalndancis”, muzikanti no Nīgrandes
mūzikas skolas tautas instrumentu kapelas, kā arī Nīgrandes pagasta skolēni.
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PAGASTOS
Novadnieku pagastā

tra sieviete šo piekto labierīcību uztver
savādāk. Ja pamatā nav mīlestība, tad
vīrietis ir vajadzīgs, lai sienā naglu iedzītu
vai dārziņu uzraktu. Pateicoties aktieru
brīnišķīgajai spēlei, režisores veiksmīgajai
pieejai un sulīgam humoram uzzinājām,
ka par vīrieti ir vērts cīnīties. Šī ir izrāde,
kura izvirzīta balvai “Gada izrāde”,
kura skatītājus neatstāja vienaldzīgus un
kura var sacensties ar profesionālā teātra
piedāvājumu.

Maija Šulce, Novadnieku pagasta kultūras
darba organizatore
14. februārī Novadnieku pagasta
“Mežvidu” sporta zālē tika svinēta klinšu
kāpšanas sienas gada jubileja. Apsveikumi, veiksmes un izturības vēlējumi tika
saņemti no Saldus novada pašvaldības,
Novadnieku pagasta pārvaldes vadības
un projekta realizētājas – biedrības “Novadnieku attīstībai”.
28. februārī
Novadnieku pagasta
pārvaldes ēkā “Mežvidi” sākās un
ar kopīgu koncertu Brocēnu novada
kultūras un izglītības centrā turpinājās
Novadnieku pagasta pārvaldes un JDK
“Sadancis” organizētais VI Vislatvijas “Sadanču” sadancis, kurā piedalījās
dejotāji no Burtnieku novada Valmieras
pagasta, Priekuļu novada Liepas pagasta,
Jēkabpils pilsētas tautas nama un Dobeles novada Penkules pagasta.

Pampāļu pagastā

Ināra Kārkliņa, Pampāļu kultūras nama
vadītāja
Februārī Pampāļu kultūras namā
viesojās Saldus Tautas teātris ar Māras
Svīres lugu “Piektā labierīcība”. Sievietei
jau nevajag daudz, tikai piecas labierīcības,
no kurām viena ir vīrieša klātbūtne. Ka-

Pateicamies režisorei Inesei Legzdiņai
un aktieriem par atveidotajām lomām.
Tāpat pateicamies skatītājiem par
atsauksmēm un vērtējumu!

Saldus pagastā

Ļuba Kapteine, Saldus pagasta kultūras darba organizatore
Druvas kultūras namā 14. februārī
notika
ikgadējais
ģimeņu
jubileju
sarīkojums. Sirsnīgā gaisotnē Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ausma Liepa
un kultūras darba organizatore Ļuba
Kapteine sumināja pārus, kuri kopā
nodzīvojuši ievērojamu gadu skaitu un
gatavojas atzīmēt vai ir jau nosvinējuši
apaļu kāzu jubileju. Aicinājumam svinēt
kopdzīves svētkus atsaucās 14 ģimenes.
Pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka stipras
ģimenes ir pamats stiprai valstij. Ģimene
– tas ir dārgums, kuru novērtējam tikai
gadiem ritot.

Bērnu zīmējumu konkurss “Pepijai
Garzeķei dzimšanas diena”

S

aldus kultūras centrs rīko bērnu zīmējumu konkursu “Pepijai
Garzeķei dzimšanas diena” izrādes “Pepija Garzeķe” ietvaros,
kas Saldū notiks 2015. gada 21. aprīlī plkst. 10:00 Saldus Bērnu un
jaunatnes centrā.
Zīmēšanas konkursā var piedalīties ikviens bērns, kas apmeklēs
izrādi. Zīmējumu var veidot kā individuālo vai grupas darbu.
Viens autors iesniedz ne vairāk kā vienu darbu. Autora vārdu, vecumu, bērnudārzu vai skolu un klasi jānorāda zīmējuma otrā pusē.
Zīmējumi jāiesniedz uz A4 izmēra lapas, zīmēt var ar zīmuļiem,
krītiņiem, flomāsteriem, krāsām u.c., izmantot var jebkuru zīmēšanas
tehniku. Darbi jāiesniedz izrādes dienā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms
izrādes sākuma izrādes norises vietā – Saldus Bērnu un jaunatnes
centrā (Lielā ielā 3B).
Darbus atraktīvi izrādes laikā izvērtēs Pepija Garzeķe. Pēc izrādes
tiks apbalvoti trīs labāko, interesantāko un krāsaināko darbu autori.
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Pāri, kuri svinēja apaļus kopdzīves gadus – Ausma un Vilnis Dumpji (40 gadi),
Sandra un Jānis Markevici (35 gadi), Andis un Gunta Ozolnieki (30 gadi), Viktorija un Uldis Rubuļi (30 gadi), Gatis un
Sandra Vanagi (30 gadi), Egons un Sandra
Snipkes (30 gadi), Virgīnijs un Inta Valdajevi (30 gadi), Armands un Inta Kļavas
(30 gadi), Armands un Anita Bērziņi (25
gadi), Normunds un Ilze Bērziņi (25 gadi),
Vita un Andris Opelti (25 gadi), Raimonds
un Mārīte Rubuļi (25 gadi), Jānis un Aiga
Stromčinski (20 gadi), Arturs un Daina
Voitāni (15 gadi).
Koncertu sniedza Druvas kultūras
nama mākslinieki. Lielu prieku un
atsaucību izpelnījās tradicionālā loterija,
kuru atbalstīja: veikals “Garants”, TN
“Kurši”, veikali “Agroķīmija”, “Agrochema”, “Erida”, “Glamur”, “Elvi” Druvā,
Rozenkopfas zobārstniecības prakse, frizieres A. Šorņikova un M. Baltiņa, SIA
“Saldus Druva”, A/S”Druvas Food”,
bārs “Velve”, restorāns “Stikla pērlīšu
spēle’”, kafejnīca “Vārpiņa MR”, Anitas Muižnieces veterinārā aptieka, viesu
nams “Sidrabi”, SIA “A.I.X’’, kafejnīca
“Barons”, skaistumkopšanas salons “Kolibri”, SIA ”Saules puse”, Janīna Reinholde, Anna Roga, Ausma un Vilnis Dumpji, Jānis Rubulis, Ineta Meiere, Zenta
Staričenkova, Anita un Māris Bērziņi. Pateicamies loterijas atbalstītājiem! ●

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds”
izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu

N

odibinājums „CEMEX Iespēju fonds” 23. februārī
izsludināja atklātu projektu pieteikumu konkursu
Saldus un Brocēnu novados.
Projektu pieteikumu var iesniegt:
biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas
apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā summa ir
15000 EUR.
Projektam minimālā piešķiramā summa nav noteikta.
Maksimālā piešķiramā summa projekta pieteikumam 1500
EUR.
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 23.03.2015.
•
•

JUBILĀRI
Eduards Zabarovskis – 85
Jānis Ulens – 95

Kursīšu pagastā

Šodien un vienmēr vēlu
Tev mīlēt to, ko ir vērts mīlēt,
aizmirst to, ko nav vērts
atcerēties, lepoties ar to, kas ir
lepnuma vērts, gūt atelpu arī
steigas brīdī un uzcelt žogu
starp sevi un raizēm.
Un vēl - lai nesteidzīgs laiks
Tavos laimes brīžos un lai ātri
aizzib tās dienas, kas nav laipnas pret Tevi.
/Džons Raskins/

Sirsnīgi sveicam
jubilārus!
Saldus novada dome
Ezeres pagastā

Imants Graudiņš – 60
Vitauts Banis – 65
Marta Klaipa – 70
Ināra Linkeviča – 70
Marija Blumberga – 90
Milda Podziguna – 93

Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Juris Jonušs – 50
Biruta Šimkus – 75
Stefānija Inta – 80
Dzidra Ozoliņa – 85

Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā
Vilnis Naglis – 70

A

Viktors Belševics – 50
Ārija Ķēniņa – 50
Raimonds Kārkliņš – 65
Rita Bergmane – 70
Fricis Edgars Pelīte – 85

Lutriņu pagastā

Aida Evaldsone – 60
Zaiga Leperte – 60
Vilnis Polis – 60
Silvija Levica – 65
Marija Sūna – 65
Austra Āboliņa – 94

Nīgrandes pagastā

Guntars Ķempe – 60
Rimute Lepa – 60
Aldona Matisone – 60
Indra Rassa – 60
Vidmants Ūdra – 60
Kazis Ļutkus – 65
Laimdots Ēberliņš – 70
Velta Kalniņa – 85

Novadnieku pagastā

Svetlana Radčenko – 50
Laimonis Poselis – 50
Vēsma Dombrovska – 55
Ilmārs Bieriņš – 55
Aivars Goldmanis – 60
Aleksandras Margevicius – 60
Kārlis Mikuļēvičs – 65
Valdis Dūks – 75
Modests Rutkovskis – 80
Ausma Bula – 80
Velta Zakevica – 90
Velta Lizandere – 90
Alfrēds Bigačs – 91
Anete Šteinberga – 97

Pampāļu pagastā

Natālija Ābele – 60
Juris Zaķis – 60
Dzidra Neilande – 80

Saldus pagastā

Jānis Aigars – 50
Andris Aigars – 50
Ģirts Osis – 50
Leons Ķezberis – 55
Ilze Lindenberga – 55
Ainārs Rožkovs – 55
Zenta Sileviča – 55
Guntis Silevičs – 55
Dainis Šteinbergs – 55
Dzintra Ose – 60
Guna Saulīte – 60
Ausma Dumpe – 65
Kārlis Eberliņš – 65
Osvalds Rumbenieks – 75
Feliks Kočans – 80
Arvīds Grinbergs – 91

Vadakstes pagastā

Harijs Guļaško – 50
Irisa Jarašuna – 65
Andris Makejevs – 70
Aleksandrs Dvariķis – 85

Zaņas pagastā

Alberts Rolands Leitis – 70
Jevdokija Serebrjakova – 70
Dzidra Bērziņa – 80

Zirņu pagastā

Rita Vilmane – 70
Rasma Apenīte – 75
Jāzeps Arols – 75
Veniamins Baharevs – 75
Austra Jēce – 75
Maija Krieviņa – 75
Vija Lasteniece – 75
Gunta Miķelberga – 75
Jevgenijs Miščenko – 75
Gunvaldis Pakulis – 75
Zina Sestule – 75
Maija Strakša – 75
Agris Šakalis – 75
Jānis Valdmanis – 75
Alģerts Veseļons – 75
Vija Platace – 80
Lidija Reinfelde – 80
Jūlija Šmite – 80
Valdis Vilnis – 80
Mirdza Šalta – 85
Milda Līce – 90
Marija Vilensone – 90
Anna Tīģere – 91
Viktors Kožemjakins – 97
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti
Saldus novada informatīvajā
izdevumā „Saldus Novada
Vēstis”, lūdzu, līdz mēneša
25. datumam zvaniet pa tel.
63807444 un izsakiet savas
vēlmes.

Dzidra Roba – 70
Vilmārs Ilgauds – 75

Zvārdes pagastā

Andris Ķepīts – 50
Ingrīda Grābante – 55

Saldus pilsētā

Ņina Bogdanova – 70
Jānis Broks – 70
Biruta Freija – 70

Turpinās pieteikšanās izstādei “Ražots Saldū”

rī šogad, tāpat kā
iepriekšējos trīs gadus,
Saldus novada pašvaldība
rīko izstādi “Ražots Saldū”,
kuras laikā apmeklētājiem
ir iespēja vienuviet iepazīt,
nogaršot,
aplūkot
un
iegādāties vietējos produktus, bet uzņēmējiem –
parādīt, reklamēt un tirgot
savus ražojumus un pakalpojumus.
Tāpat kā citos gados, arī šoreiz
Saldus novada uzņēmēji,
biedrības, iestādes un pagastu pārvaldes ir aicinātas bez
maksas piedalīties izstādē,

bet aprīkojums (galdi, stendi)
ir jānodrošina pašiem.
Izstāde “Ražots Saldū” šogad
norisināsies vienu dienu –
28. martā no plkst. 9:00 līdz
15:00, un to kuplinās kultūras
pasākumi,
degustācijas,
modes
skates,
atrakcijas
bērniem un pieaugušajiem.
Dalībniekiem lūgums pieteikties līdz šī gada 20. martam,
aizpildot pieteikuma anketu
(to var meklēt Saldus novada
mājas lapā www.saldus.lv),
kura elektroniskā formātā
nosūtāma uz e-pasta adresi
tic@saldus.lv vai personīgi

iesniedzama Saldus TIKS
centrā, Striķu ielā 3. Papildu

informācija, zvanot pa tālr.
63807444 vai 26848301. ●
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PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

2.12. – 10.05.

Dokumentāla izstāde “II Pasaules karš Kurzemē”.

Visu izstādes laiku

Lekcija “II Pasaules karš Kurzemē” skolu audzēkņiem un
interesentiem. Pieteikties pa tālr. 27881091.

4.02. – 22.03.

Dzintras Miķelsones dekoratīvo kurpīšu kolekcijas izstāde.

3.03. – 16.03.

Izstāde “Vita brevis est – ars-longa” (Dzīve ir īsa – māksla
gara) Izstādē apskatāmas Zigmunda Beleviča gleznas.

18.03. – 5.05.

J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde. Atklāšana 18.03. plkst. 12.00.

18.03.

Jaņa Rozentāla 149. jubilejas pasākumi.
Plkst. 11.00 vides objekta “Rozentāla molberts” atklāšana
Saldus pagastā;
Plkst. 12.00 izstādes “Rozentāla pēdas Saldū” svinīga
atklāšana J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā;
Plkst. 13.30 izstādes otrās daļas apskate Saldus Mūzikas un
mākslas skolā.
Pasākumos piedalās folkloras kopa “Druvas Zemtri”.
Plkst. 10.30 no J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja Striķu ielā 22 tiks nodrošināts autobuss uz Saldus
pagastu.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

27.03. plkst. 11.00

Tautas deju kolektīvu skate ar valsts žūrijas piedalīšanos
“Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem”. Blīdenes kultūras namā.

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
12.03. plkst.18.00

Starpkultūru vakars ar JIC “Šķūnis” brīvprātīgajiem no
Rumānijas un Jordānijas, kā arī Saldus profesionālās vidusskolas projektu partneriem no Somijas, Francijas un
Maltas.

17.03. – 19.03.

Sporta un galda spēļu turnīrs.

20.03. plkst. 17.00

Sarunu pēcpusdiena “Runā TEDs”.

Ceturtdienās

Plkst. 17.00 arābu valodas nodarbības.

25.03. plkst. 16.00

Radošā darbnīca – Recycling.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
2.02. – 27.03.

Liepājas Dizaina un mākslas vsk. audzēkņu darbu izstāde.

6.02. – 27.03.

Rīgas Dizaina un mākslas vsk. audzēkņu darbu izstāde.

9.03. plkst. 17.00

Zīmējumu izrāde bērniem “Vilks”.

12.03. plkst. 17:00

Kurzemes reģiona mūzikas skolu kora klašu koncerts.

14.03. plkst. 14.00

Saldus, Brocēnu un Skrundas novada vokālo ansambļu
skate.

16.02. – 16.05.

Novadpētniecības izstāde “Jēkabam Janševskim – 150”.

17.03.

Latvijas mākslas skolu Kurzemes zonas Valsts konkurss.

1.03. – 10.03.

Leļļu teātra ceļojošā izstāde “Leļļu stāsti”.

24.03. plkst.16:00

11.03. – 31.03.

Ezeres vidusskolas skolēnu darbu izstāde “Tikai papīrs”.

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas klavieru klases
audzēkņu koncerts.

16.03. – 27.03.

Saldus un Brocēnu novada medību trofeju izstāde.

28.03. plkst. 18:00

Pasākums “Uzņēmēju gada balva”.

18.03. plkst. 14:00

Literārs pasākums “Sākas kā jau dzīvē…”. Tikšanās ar novadnieku, sabiedrisko darbinieku, zemessargu, dzejnieku
Imantu Raļļu.

30.03. plkst.17:00

Rīgas Doma kora skolas un Saldus MS kora klašu koncerts.

Visu mēnesi

Aerobika. Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 18.00.

Visu mēnesi

Joga. Otrdienās plkst. 18.00, ceturtdienās plkst. 19.00.

Pirmdienās

Plkst. 19.00 kapelas “Strops” mēģinājums.

Trešdienās

Plkst. 11.00 Knēveļu skoliņa.

Trešdienās

Plkst. 18.00 folkloras kopas “Medainis” mēģinājums.

Ceturtdienās

Plkst. 18.00 Dāmu vakarēšana.

15.02. – 31.03.

J. Rozentāla Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde.

29.03.

Akcijas “Satiec savu meistaru!” ietvaros kapela “Strops”
piedāvās instrumentu darbnīcu (plkst. 12.00) un danču
darbnīcu (plkst. 14.00).

18.03. – 19.03.

ESIP konkurss “iESkaties”. Dalība uz vietas bibliotēkā vai
izmantojot bibliotēkas mājas lapas http://biblioteka.saldus.
lv sadaļu ESIP.

1.03. – 31.03.

Izstāžu cikla “Saldus bibliotēka 1925. – 2015. : mirkļi no
vēstures” trešā izstāde “”Viņi vadīja un vada”.
AVOTU IELĀ 12, LIELAJĀ ZĀLĒ

7.03. plkst. 12:00

Pasākums “Sporta zvaigzne 2014”.

10.03. plkst. 11:00

Bezmaksas seminārs “Fizisko personu datu aizsardzība”.

18.03. plkst. 19.00

Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu koru kopmēģinājums.

KAPELLERU NAMĀ

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

27.03. plkst. 19:00

Saldus tautas teātra izrāde “Piektā labierīcība”.

7.03.

Tulpju tirgus.

28.03. plkst. 16:00

Regīnas Devītes monoizrāde “Visa dzīve priekšā”. Biļešu
cena: 7,00 EUR. Biļetes nopērkamas: Saldus TIKS centrā
(Striķu ielā 3) vai www.bilesuparadize.lv.

21.03.

Pūpoltirgus.

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus bērnu un jaunatnes centra zālē
8.03. plkst. 16:00

Animācijas filma visai ģimenei “Humba”. Ieejas maksa:
1,00 EUR.

29.03. plkst. 11:00

Saldus kultūras centrs aicina mazos vokālistus vecumā līdz
7 gadiem (ieskaitot) cīnīties par titulu “Saldus Cālis 2015”.
Pasākuma īpašais viesis – Liene Šomase. Ieeja bez maksas.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa www.salduskc.lv

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
12.03. plkst. 10.30

Skatuves runas konkursa 2. atlases kārta un mazās formas
darbi.

Līdz 13.03.

Darbu iesniegšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursam “Rakstu darbi”. Var iesniegt idejas aprakstu
radošo darbnīcu konkursam – 1. kārtai.

SALDUS PILSĒTĀ
28.03. plkst. 9:00

Izstāde “Ražots Saldū” Saldus sporta kompleksā.

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
2.03. – 27.03.

Fotoizstāde “Suitu zemes ļaudis”.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā, florbolā un futbolā
Saldus novada sporta zālēs.

21.03. plkst. 17:00
29.03. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus - BK Ventspils
Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus - Latvijas
Universitāte. Saldus sporta kompleksā.

7. un 21.03. plkst.
9:30

Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
kompleksā.

13.03. plkst. 10:00

Zonu sacensības volejbolā 1999. (98.) – 2000.g.dz. Druvas
vidusskolā., Nīgrandes pamatskolā un Saldus 1. vidusskolā.

14.03.plkst.19:00

Dažādu cīņas sporta veidu sacensības ,,JFX figts Saldus
2015” Saldus sporta kompleksā.

13.03. plkst. 17.00

Tērpu kolekciju demonstrēšana – 1. kārta.

13.03. plkst. 17.00

Talantu parāde.

18.03. – 31.03.
plkst. 9.00 – 17.00

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Rakstu
darbi” 1. kārtas darbu izstāde

14.03. un 28.03.
plkst. 12:00

Saldus novada atklātās sacensības dambretē Saldus sporta
kompleksā.

25.03. plkst. 11.00

Vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi” 1. kārta. Tēma
– “Vide un ceļošana”. Saldus 2. vidusskolā.

21.03. plkst. 10:00

Saldus novada kausa izcīņa galda
Profesionālās vidusskolas sporta zālē.
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tenisā.

Saldus

27.03. plkst. 10:00

Finālsacensības volejbolā 1999. (98.) - 2000.g.dz. Druvas
sporta kompleksā.

Plkst.13.00 – 18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā otrdienās,
trešdienās, piektdienās.

O.KALPAKA MUZEJĀ “AIRĪTES”

Pēc katra pulciņa
darba grafika (pieteikties pa
tālr. 29164020

Jaunus dalībniekus aicina sekojoši pulciņi: tradicionālo
rokdarbu (aušana, adīšana u. c.); šūšana un modelēšana;
kokapstrāde; JDK “Sadancis”; sieviešu koris “Draudzība”;
amatierteātris “Pieskāriens”.

Trešdienās
no
plkst. 11:00 līdz
14:00

Senioru mēneša aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu,
darbojoties čaklo roku pulciņā Dienas centrā “Mežvidos”.
Aicināti arī jauni interesenti.

25.03.

Ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie pieminekļa teroristisko režīmu upuriem.

6.03. plkst. 12:00

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākums.

7.03. plkst. 18:00

Saldus un Brocēnu novadu deju kolektīvu pasākums “Saldus
Sadancis 2015”.

21.03. plkst. 20:00

Saldus un Brocēnu novadu deju kolektīvu skate.

BLĪDENES KULTŪRAS NAMĀ

EZERES PAGASTĀ
1.03. – 31.03.

Mākslinieka Jūlija Lekuža gleznu izstāde Ezeres kultūras
nama izstāžu zālē.

7.03. plkst. 19:00

Ezeres vīriešu veltīts pasākums sievietēm. Plkst. 21:00 balle,
spēlēs Jānis Narkevics seniors un Jānis Narkevics juniors.

21.03. plkst. 17.00

Vokālā ansambļa “Dzirkstis” piecu gadu jubilejas pasākums
“Katram savu pavasari!” Pampāļu kultūras namā.

21.03.

Mūziķa M. Reisa radošais vakars Ezeres kultūras namā.

25.03. plkst. 16.00

28.03. plkst. 13:00

Brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra jaunā koncertprogramma Ezeres kultūras namā.

Svētbrīdis pie piemiņas akmens “Man tavi sirdspuksti
dārgi”.

27.03. plkst. 16.00

Artūra Hartmaņa senlietu privātkolekcijas telpās notiks
pasākums akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros “Caur to
mēs esam bagāti”.

PAMPĀĻU PAGASTĀ

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
6.03. plkst. 21:00

Sieviešu dienas pasākums Jaunlutriņu Tautas namā.

7.03. plkst. 21:00

Sieviešu dienai veltīts pasākums Šķēdes pakalpojuma centra
zālē.

11.03. plkst. 13.00

20.03. plkst. 20:00

Jaunlutriņu TN viesosies Druvas teātris ar R. Blaumaņa
izrādi “Īsa pamācība mīlēšanā”.

Dienas centrā radošā darbnīca bērniem un pieaugušajiem
“Pavasara ziedi”.

18.03. plkst. 11.00

25.03. plkst. 12:00

Piemiņas brīdis
Jaunlutriņos.

25.03. plkst. 13:00

Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem Šķēdē.

Projekts “Rozentāla pēdas pilsētā” – vides objekta
“Rozentāla molberts” atklāšanas pasākums sadarbībā ar
Rīgas J. Rozentāla mākslas vidusskolu. Vienības ielas
un Kuldīgas šosejas krustojumā. Piedalās folkloras kopa
“Zemturi”.

2.03. – 27.03.

Foto izstāde “Apturētais mirklis” (darbu autori – Jaunlutriņu
pagasta iedzīvotāji). Jaunlutriņu pamatskolas bibliotēkā.

18.03. plkst. 13.00

Pasākums pieaugušajiem “Asini prātu”. Dienas centrā.

19.03. plkst. 14.00

Dienas centrā rotaļu pēcpusdiena bērniem.

25.03. plkst. 11.00

Pasākumā “Veselības diena” dienas centrs aicina nūjot.

komunistiskā

genocīda

SALDUS PAGASTĀ

upuriem

KURSĪŠU PAGASTĀ
11.03. – 17.04.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde “Ko
stāsta senlietas” Kursīšu bibliotēkā.

17.03. – 17.04.

Lietišķās mākslas meistares Melitas Mednes rokdarbu
izstāde “Cimdi un zeķes. Raksti.” Kursīšu bibliotēkā.

21.03. plkst. 14.00

Tikšanās ar lietišķās mākslas meistari Melitu Medni. Praktiski padomi, ieteikumi… Interesenti aicināti laicīgi iesniegt
jautājumus un vēlmes. Kursīšu bibliotēkā.

25.03. plkst. 15:00

Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem pie
totalitārā režīma upuru piemiņas plāksnes.

27.03. plkst. 19:00

Kursīšu Jaunajā zālē Kursīšu amatierteātra “Kodols” izrāde
“Raganas priede” (Pēc A. Grīnieces lugas motīviem).

31.03. plkst. 19.00

Lasītāju kluba tikšanās Kursīšu bibliotēkā.

No 10.03
31.03.

līdz

Mākslinieku Melitas un Egila Medņu izstāde “Ugunskrusts
– spēcīgākā latviešu aizsardzības zīme” Lutriņu bibliotēkā.

12.03. plkst. 19.00

Bērnu deju kolektīvu koncerts “Sprīdīša ceļojums” Lutriņu
klubā.

LUTRIŅU PAGASTĀ

VADAKSTES PAGASTĀ
7.03. plkst. 20:00

Sieviešu dienai veltīts koncerts Vadakstes tautas namā.

12.03.

Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Jāj
pa ceļu pasaciņa” (Veltīta dzejnieces Aspazijas 150 gadu
dzimšanas dienai).

13.03. plkst. 19:00

Sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma pasākums

16.03. – 21. 03.

Pasākumi skolēnu brīvlaikā. Konkurss “Tu - bibliotēkas
apmeklētājs”, pasākums „Vakars bibliotēkā”, galda spēļu
pēcpusdiena un radošās nodarbības. Pagasta bibliotēkā.

23.03.

Pasākums pieaugušajiem “Bibliotēkas hronikas lappuses”.
Vadakstes pagasta bibliotēkā.

26.03.

Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Pavasaris klāt!”.

14.03. plkst. 20:00

Šķēdes Dailas teātra izrāde “Antons un ekstrasensi”. Plkst.
22:00 balle. Zaņas skolā

ZAŅAS PAGASTĀ

21.03. plkst. 16.00

Pasākums “Lutriņu cālis 2015” Lutriņu klubā.

27.03.

Akcijas “Satiec savu meistaru ietvaros” tikšanās ar
māksliniekiem Melitu un Egilu Medņiem. Lutriņu bibliotēkā.

15.03. plkst. 11:00

Radošās nodarbības plecu šalles adīšanā un tamborēšanā.

Tikšanās ar aktrisi Regīnu Devīti Lutriņu klubā.

7.,14.,21., 28. 03.

Plkst. 14:00 zumbas nodarbības sporta angārā.

25.03. plkst. 15:00

Piemiņas brīdis veltīts komunistiskā genocīda upuriem “Es
vēlos mājās pārnākt!” pie Zaņas pagasta pārvaldes.

28.03. plkst. 13.00

NĪGRANDES PAGASTĀ
8.03. plkst. 10:00

Saldus novada atklātā kausa izcīņa volejbolā sievietēm.
Nīgrandes sporta namā.

7.03. plkst. 22.00

Balle par godu Starptautiskajai sieviešu dienai. Muzicēs ansamblis “Abi divi”.

14.03. plkst. 14.00

Starptautiskais pensionāru saiets “Mēs tikāmies martā”.
Kalnu kultūras nama Disko zālē.

25.03. plkst. 13.00

Atceres brīdis Kalnos pie Piemiņas ansambļa izsūtītajiem.

28.03. plkst. 20.00

Brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris. Kalnu kultūras
nama Lielajā zālē.
NOVADNIEKU PAGASTĀ

Visu mēnesi

Klinšu kāpšanas nodarbības. Piektdienās plkst. 19:00 21:00; sestdienās un svētdienās plkst. 11:00 - 13:00.

ZIRŅU PAGASTĀ
7.03. plkst. 10:00

Sacensības novusā bijušā veikala “Citrons” telpās.

14.03. plkst. 18:00

Zirņu amatierteātra pirmizrāde Andra Neidzviedža lugai
“Dūdene zin”.

Sestdienās plkst.
13:00 - 17:00

Radoši darboties un apgūt jaunas iemaņas aicina pulciņš
“Čaklās rokas”. Striķu kultūras nama 2. stāvā.

Visu mēnesi

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli. Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 19:00 - 21:00, sestdienās plkst.13:00 - 17:00.

25.03. plkst.12:00

Atceres brīdis Represēto piemiņas vietā pie Striķu kultūras
nama

28.03. plkst. 16:00

A. Niedzviedža izrāde “Dūdene zin”.

ZVĀRDES PAGASTĀ
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PASĀKUMS

Atceres pasākums par godu nacionālo partizānu piemiņai

Maija Rjabova, Saldus TIKS centra sabiedrisko attiecību speciāliste
24. februārī Saldū notika atceres pasākums nacionālo partizānu
piemiņai. Pirms 65 gadiem Saldū tika nogalināti partizāni Visvaldis Brizga un Vilis Krusts.
Diena iesākās ar piemiņas svētbrīdi Saldus Sv. Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcā, pēc tā tika demonstrēta filma “Segvārds
Vientulis”. Vēlāk pasākuma dalībnieki svinīgā gājienā devās uz
piemiņas vietu Striķu ielas un Lauku ielas krustojumā.
Pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrijas parlamentārais
sekretārs Andrejs Pantaļējevs, Latvijas bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, Zemessardzes komandieris Leonīds
Kalniņš, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības vadītājs Ojārs
Stefans, Latviešu virsnieku apvienības vadītājs Aleksejs Ozoliņš,
Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš, Latvijas Nacionālo karavīru
biedrības priekšsēdētājs Edgars Skreija un Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis. Uz pasākumu no
ASV bija ieradusies arī Visvalda Brizgas māsa Silvija Brizga-Maka, kā arī Kārļa Kraujas grupas partizāns Modris Zikmanis un

sakarniece Biruta Rudovica.
Traģiskais notikums, kad vairāki desmiti čekistu metās iznīcināt divus
nacionālos partizānus un pāris viņu atbalstītāju, risinājās miera laikā
1950. gada 24. februārī Saldū, Striķu (toreiz 5. augusta) ielā pie 33. un
35. nama. Namā nr. 33 pēc 1949. gada martā iznīcinātās mežabrāļu
Zemgales grupas ar mītnes bunkuru Īles mežos dzīvi un nesagūstīti
vēl bija palikuši trīs mežabrāļi, tostarp pats grupas komandieris Kārlis
Krauja (īstajā vārdā Visvaldis Brizga) un viņa līdzgaitnieks Vilis
Krusts. 1950. gada ziemu viņi cerēja pārlaist Bergmaņu mājās Saldū,
tomēr tika sazīmēti un izsekoti. Abas mājas aplenca ap 30 čekistu, un
rīta agrumā notika sīva kauja. Uz čekistiem šāva no abām mājām, bet,
zaudējot milzīgajam pārspēkam, abi partizāni centās bēgot izlauzties
līdz tuvējam Veides mežam. Viņu atkāpšanos no mājas bēniņu lūkas
sedza sieviete ar ložmetēja zalvēm. Tā bija čekistu vēlāk apbrīnotā
Līze Bergmane. Partizānu Krustu čekisti tomēr nošāva jau uz mājas
kāpnēm, bet Krauju – apmēram 80 metrus tālāk uz meža pusi. *
* Informācijas avots – http://gulags.wordpress.com ●
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