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Pasākumu kalendārs

Aktualitātes pagastos

Atsakats uz Saldus novada svētkiem

> 3. lpp.

> 5. - 6 lpp.

> 9. - 11. lpp.

> 12. lpp.

Krāšņi nosvinēti piektie Saldus novada svētki “Rakstu raksti”

Ērika Ķiģeļa piemiņas plāksnes atklāšana

Ugunsskulptūru iedegšana Saldus ezerā
Austras Pumpures un Austrasbērnu koncerts

Svētku tirgus
Ērika Ķiģeļa piemiņas koncerts

Turpinājums 12. lpp.

DOMES SĒDE

27. maija Saldus novada domes sēde

Zane Sproģe, p/a „Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
Šoreiz domes sēdē skatīja 62 lēmumprojektus,
tostarp par Māra Čaklā skvēru Saldū.
•
No amata pēc pašas vēlēšanās
atbrīvoja Saldus novada bāriņtiesas locekli
Aiju Galindomu. Viņa dodas pensijā.
•
Nolēma grozīt noteikumus Nr. 5
„Par Saldus novada vispārizglītojošo izglītības
iestāžu pedagogu un skolēnu apbalvošanu”.
Turpmāk skolēniem, kuri apgūst vispārējās
vidējās izglītības programmas un kuriem
vidējā atzīme gadā ir 8,5 balles vai augstāka,
tiek piešķirta naudas balva 100,00 euro (neto)
apmērā. Naudas balvu piešķir vienu reizi
gadā pēc attiecīgā mācību gada rezultātu
apkopošanas. Balvas pretendentam mācību
gada laikā nedrīkst būt neattaisnoti stundu
kavējumi un disciplināri pārkāpumi.
•
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
16 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Saldus
novada administratīvajā teritorijā”. Rakšanas
darbu atļaujas noformēšana būs maksas pakalpojums.
•
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
un grupu darba laiku 2015. gada vasarā.
Visu vasaru strādās PII „Pasaciņa” un SPII
„Cerībiņa”.
•
Piešķīra finansējumu 700 euro
apmērā biedrības „Ilizanna” projektam „Kapelleru nama skola”. Projekta ietvaros Kapelleru namā plānotas mūžizglītības apmācības
vienu reizi nedēļā – aušanā, keramikā,
kulinārijā, jauno vecāku skola, mūzikas instrumentu darbnīca, rokdarbi.
•
Akceptēja projekta pieteikumu
„Nodarbību un izstāžu telpas izveide Šķēdes
pagasta bibliotēkā” un apstiprināja projekta
īstenošanai šādu projekta finanšu plānu:
projekta kopējais budžets – 3916,94 euro;
pašvaldības līdzfinansējums – 1041,93 euro;
Rietumu Bankas fonda finansējums – 2875,01

euro.
•
Akceptēja projekta pieteikumu
„Saldus – Rozentāla pilsēta” un apstiprināja
projekta īstenošanai šādu projekta finanšu
plānu: projekta kopējais budžets – 30744
euro; pašvaldības līdzfinansējums – 9562
euro; Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums
- 730 euro; Rietumu Bankas labdarības fonda
finansējums – 20452 euro.
•
Atļāva
pašvaldībai
piederošu
dzīvokļu īrniekiem dažādos novada pagastos
nopirkt dzīvokļus uz nomaksu.
•
Apstiprināja divus pašvaldības
nekustamā īpašuma izsoļu rezultātus, noteica
pircējus.
•
Lēma
par
daudzdzīvokļu
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu
īpašnieku
pilnvarotām
personām
vai
biedrībām dažādos novada pagastos.
•
Piešķīra līdzfinansējumu biedrību
sabiedrisko aktivitāšu pieteikumiem: 300
euro apmērā biedrības „Durvis uz radīšanu”
sabiedriskās aktivitātes „Druvas amatierteātra
dalība Latviešu centra Freiburgā (Vācijā) pasaules latviešu saietā ar izrādi R.Blaumanis „Īsa
pamācība mīlēšanā”” realizācijai; 300 euro
apmērā biedrības „Mūsu ligzda” sabiedriskās
aktivitātes „Garā pupa” realizācijai; 300
euro apmērā biedrības „EVE autosports”
sabiedriskās aktivitātes „EVE vasaras kauss
2015” realizācijai; 300 euro apmērā biedrības
„Vienoti Zvārdei” sabiedriskās aktivitātes
„Lai top grāmata par Zvārdes pagasta vēsturi”
realizācijai; 300 euro apmērā biedrības „Saldus un Brocēni RažoJums” sabiedriskās
aktivitātes „Vasaras Saulgriežu tirdziņš”
realizācijai; 300 euro apmērā „Iniciatīvu
centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
sabiedriskās aktivitātes „Atbalstīsim tos, kas
vēlas palīdzēt paši sev” realizācijai; 300 euro
apmērā biedrības Saldus Rotari klubs” projektam „Māra Čaklā skvēra nosaukuma plāksnes
izgatavošana un uzstādīšana” realizācijai.
•
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.

15 „Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.
16 „Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem””. Saistošie
noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
klātienes vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem, kuri iegūst vidējo vispārējo
izglītību Saldus novada teritorijā esošajās
vidusskolās.
•
Nolēma piešķirt maksas atvieglojumus izglītojamajiem, kuri mācās
Saldus novada domes dibinātās izglītības
iestādēs un mācību laikā dzīvo šo izglītības
iestāžu internātos (skolas dienesta viesnīcā,
jauniešu mītnē) : bārenim – 100% apmērā;
izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes –
100% apmērā; izglītojamajam no trūcīgas
ģimenes – 75% apmērā; izglītojamajam no
maznodrošinātas ģimenes – 50% apmērā.
•
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu no
Valsts kases Brīvības ielas posma pārbūvei
Saldus pilsētā ūdens apgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijas darbu veikšanai.
Aizņēmuma summa – 250 000 euro apmērā
līdz 20 gadiem.
•
Par Saldus sporta skolas direktoru
iecēla Guntaru Kikuču. Saldus sporta skolas
direktora pienākumus viņš sāka pildīt 2015.
gada 29. maijā.
•
Nolēma mainīt nekustamajam
īpašumam Lielā iela 6A, Saldū, nosaukumu
no Lielā iela 6A uz Māra Čaklā skvēru, Saldū.
Atbalstīja Saldus Rotari kluba iniciatīvu un
atļāva izstrādāt un izgatavot Mārim Čaklam
veltītu vides objektu/projektu, atbilstoši
mākslinieka Egila Medņa izstrādātajām
skicēm.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība”/„Dokumenti”. ●

Muzeju nakts J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā
Ilze Pluģe, muzeja sabiedrisko attiecību
speciāliste
Aizvadīta šī gada Muzeju nakts, kas bija
veltīta Rainim un Aspazijai. Jāatzīmē, ka
šogad J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja izstāžu zāles un organizētās aktivitātes
apmeklēja 1189 apmeklētāji.
Kā vienmēr, lielu atsaucību izpelnījās
orientēšanās sacensības, kas norisinājās Saldus pilsētas “Rakstnieku kvartālā” un ļāva
iepazīt mūsu pilsētu no cita skatu punkta.
Šogad dalību tajās pieteica 39, bet finišēja 38
komandas. Tas liecina, ka visi dalībnieki bija
rūpīgi gatavojušies un piedomājuši arī par
komandu noformējumiem (ar rezultātiem var
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iepazīties http://muzejs.saldus.lv/).
Muzeja pagalmā valdīja kino noskaņas, jo
tieši 16. maija vakarā tika atklāta izstāde “Cita
kino zeme”, kurā tika stāstīts par Saldus un
Brocēnu kino amatieriem, kino tehniku, un,
protams, par filmām! Interesentiem kino
niansēs palīdzēja iedziļināties divi no
kino amatieriem – Guntis Zakevics un
Alfrēds Pelīte. Viņi bija arī erudītie kino
demonstrētāji.
Vakara saimnieces – Aspazijas sekotāja
Elza (Liene Krauze), amatierkino
dīva (Edīte Irbe) un roka fane (Krista
Vīndedze) rūpējās, lai ne mirkli nekļūtu
auksti un garlaicīgi. Dziesmu spēles,
kino viktorīnas un jautra kopā būšana

sagaidīja visus muzeja viesus. Līdz ar krēslu
dejās kājas ielocīt aicināja Uģis Jēkabsons un
“Sapņu pietura”. Paldies visiem, kas bija ar
mums 16. maija vakarā! ●

AKTUALITĀTES
Saldus stadionā nosvinēti spāru
svētki
Iveta Stepanova, RE&RE sabiedrisko attiecību konsultante
13. maijā norisinājās svinīgā
spāru
svētku
ceremonija
daudzfunkcionālajam Saldus
stadionam, kurā piedalījās
Saldus
novada
domes
priekšsēdētāja Indra Rassa,
būvniecības
kompānijas
RE&RE
ģenerāldirektors
Didzis Putniņš un citi lūgtie
viesi. Saldus novada domes
finansētā projekta ietvaros
stadionā paredzēta futbola
laukuma, astoņu vieglatlētikas
skrejceļu un zonu, strītbola
un ielu vingrošanas laukuma
izbūve un rekonstrukcija.
Būvniecības darbus uzsāka
2014. gada 1. septembrī, un
tos ir plānots pabeigt šī gada 1.
septembrī.
Dienā, kad topošajam sporta kompleksam ir sasniegta
augstākā jumta konstrukcija
un kad būvnieki kārtī virs
spārēm uzkāra krāšņu vainagu, pasākuma dalībnieki
pārliecinājās, ka ļoti aktīvi
norisinās būvniecības darbi.
Visi būvniecības darbi rit
saskaņā ar plānoto darbu grafiku, un jau šobrīd ir izbūvēta
vairāk nekā puse no futbola
laukuma, tribīņu un tiesnešu
ēkām, pludmales volejbola
laukumiem. Lai nodrošinātu
precīzu futbola laukuma melnzemes slāņa profilēšanu un
zālāja sēšanu, ir pieaicināti
Latvijas Futbola federācijas
eksperti. Ir pabeigta arī 20 m
augsto apgaismes stabu betona
pamatu izbūve (viena betona
pamatne ir 5 m3 liela un sver
apmēram 12 tonnas).
Kā pasākumā atzina Saldus

novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa, jau tagad ir
skaidrs, ka būvniecības darbi
tiks pabeigti laikā, vai pat
nedaudz ātrāk.
“Pateicoties
veiksmīgam
profesionālas komandas darbam, kārtīgam novada saimniekam un nenoliedzami
labajai aurai šajā burvīgajā
vietā, Saldū, strauji tuvojamies “finiša taisnei”, lai
jau vasaras beigās nodotu
stafeti
daudzo
disciplīnu
sportistiem. Ne tikai sportā,
bet arī būvniecībā rezultātus
var izmērīt kilometros – lai
nodrošinātu pilnvērtīgu stadiona funkcionalitāti, būvniecības
procesā ir izmantoti 942 m
elektroapgādes kabeļu, 400 m
ūdensvada un teju 1 km lietus
kanalizācijas un drenāžas.
Esmu pārliecināts, ka jaunais Saldus sporta stadions,
kurā ir apvienotas mūsdienu
tehnoloģijas un sporta standarti, būs vieta, kurā jau šoruden
pulcēsies daudzas paaudzes
un kurā svinēs neskaitāmas
uzvaras”, pauda RE&RE
ģenerāldirektors
Didzis
Putniņš.
Stadiona kopējā platība: 14
879,1 m2 (apbūves laukuma
platība ir 18 868,51 m2);
Skatītāju vietas tribīnēs: 352;
Projekta kopējās izmaksas: 3
117 146,41 EUR.
Futbola
laukums
būs
atbilstoši Latvijas Futbola
federācijas
ieteikumiem,
savukārt skrejceļu un zonu
segums būs saskaņā ar
Starptautiskās Vieglatlētikas
federācijas (IAAF) standartiem. ●

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
20. maijā notika kārtējā Saldus novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde – pašvaldības pārstāvju un uzņēmēju tikšanās.
Kā ierasts, tikšanās sākās ar Saldus novada domes priekšsēdētājas
Indras Rassas informāciju par aktualitātēm pašvaldībā – priekšsēdētāja
pateicās visiem Saldus novada svētku atbalstītājiem un organizatoriem.
Informēja par pašvaldībā notiekošajiem projektiem – Brīvības ielas
rekonstrukciju, ūdenssaimniecības projektu Ezerē, Saldus sporta stadionu, Saldus pamatskolas vecās ēkas korpusa rekonstrukciju un citiem
jautājumiem.
P/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktore
Laura Liepiņa vadīja Saldus novada uzņēmēju ierosinātu diskusiju par
kultūras satura uzlabošanu Saldus novadā. Paldies visiem, kuri izteica
savus ierosinājumus! Līdzīgas diskusijas notiks arī turpmāk.

Rotaļu rīts PII “Zīlīte”
Marika Čukna, pirmsskolas skolotāja
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” piedalījās Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes projektā „Īstenojam ideju”, kura ietvaros
tika iegādāts gaismas galds un organizēts rotaļu rīts „Ūdens pasaule”.
Pirmsskolas skolotājas Liene Apsīte un Marika Čukna organizēja un
vadīja rotaļu rītu grupu „Mārīte” un „Bitīte” bērniem. Bērni apvienojās
mazās grupiņās, kur, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas, iepazina
„Ūdens pasauli”.
Aktivitātes:
• ar krāsu un korķiem zīmēja rakstu uz papīra zivīm;
• no švammītēm gatavoja laiviņas;
• izšuva zivtiņas ceļu;
• korķīšus atdzīvināja kā zivtiņas;
• no plastilīna veidoja krāsainas zivis.
Bērni darbojās pie gaismas galda, kur radošā un praktiskā gaisotnē apguva prasmi darboties ar jauno tehnoloģisko ierīci un izprata saudzīgu attieksmi pret apkārtējām lietām. Jaunā gaismas galda iespējas iedvesmoja
bērnus būt radošiem un eksperimentēt ar dabas veltēm, tos apvienojot ar
citiem materiāliem (krāsaini akmentiņi, krāsota sāls utt.) Pedagogi rosināja
bērniem rast katram savu attēlošanas fantāziju. Rotaļu rīts beidzās ar kopīgu
bērnu darbu izstādi. Paldies kolēģiem par atbalstu un sadarbību!

Druvas vidusskolas komanda triumfē
projektā “Samsung Skola nākotnei”
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
Druvas vidusskolas skolotāju komanda (Sergejs Beļkevičs, Liāra
Beļkeviča, Normunds Svētiņš un Ilga Otto) projektā „Samsung Skola
nākotnei” ieguvusi galveno balvu – 10 000 eiro sava attīstības plāna
īstenošanai.
Projektam bija pieteikušās 117 skolas. Uz atlases otro kārtu tika virzītas
20, bet uz finālu – 10. Fināla komandas piecus mēnešus piedalījās mācību
programmā un īstenoja pārmaiņu projektus skolās. Līdz finālam tika arī
Saldus pamatskolas komanda.
Bērnības svētki kopā ar Čučumuižas rūķiem 18. jūlijā
Aicinām līdz 10. jūnijam pieteikt bērnus no 3 līdz 6 gadu vecumam. Brauksim svētku braucienā cauri pilsētai, izšūposimies bērnības šūpolēs. Sīkāku
informāciju varat saņemt Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā Saldū, Avotu ielā 12 vai zvanot pa tālr. 63807951; 25479813
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BIEDRĪBU PROJEKTI
Biedrības „Mēs – Jaunaucei” projekts „Mūžizglītības ziemas sesija Jaunauces
pilī”
Inguna Balcere, biedrības „Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja

Mūžizglītība ir svarīga darbības joma
biedrības un Jaunauces pils darbībā. Bija
svarīgi, lai dažādo mūžizglītības nodarbību
apmeklētāji gūtu zināšanas un prasmes, kas
izmantojamas gan biedrības interesēs kā
organizācijai, kas rūpējas par Jaunauces pili,
gan katra semināra apmeklētāja vajadzībām.
Rūpīgi plānojām nodarbību saturu – lai būtu
gan kvalitatīvs teorētiskais materiāls, gan
pārdomātas praktiskas nodarbības. Aktivitāšu
„Ziedi un telpaugi piļu un kungu māju
klasicisma interjeros 19. gs. sākumā” un
„Svētku galda klāšana, rotāšana pilīs un kungu
mājās 19. gs. sākumā” lektores Kristīnes Veinbergas vadībā tika skaisti dekorētas četras Jaunauces pils telpas. Nodarbības notika pirms
Ziemassvētkiem, tāpēc radītais skaistums –
Ziemassvētku egle, rotātā kamīnu dzega, vītnes
vestibilā, grezni klātais galds – radīja īpašu
svētku noskaņu pilī līdz par janvāra beigām.
Nodarbību dalībniekiem liels gandarījums par
paveikto un jokojām, ka arī barona spokam noteikti patīk, jo ir tā kā viņa laikā… Grūti nācās
sagādāt atbilstošus svečturus, sveces, vāzes,
eglīšu rotājumus, kas, pareizi izvietoti, radītu
seno laiku noskaņu. Projekta aktivitātes bija
rūpīgi pārdomātas, un katrs pirkums apsvērts.
Negaidīti plašu rezonansi vietējā sabiedrībā
izraisīja aktivitāte „Pētījums „Svētku mielasts
Jaunauces pagastā 1930. - 1960. gadā””, kuru
veica vēsturniece Lūcija Siliņa. Sākumā bija
ieplānots intervēt dažas bijušās godu saimnieces, bet sarunās atklājās, ka ar godiem
saistītu cilvēku pagastā ir gana daudz – gan
saimnieču palīdzes, gan galda meitas. Tika
apkopots bagātīgs jaunaucnieku fotogrāfiju

Talkas dalībnieki
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Zviedru galds Jaunauces pilī

klāsts no daudzu ģimeņu fotoarhīviem, kas
atspoguļo seno godu tradīcijas, ilustrē senus
notikumus, tika atpazītas fotografētās vietas
un cilvēki.
Apkopotas receptes un viena no tām
izmēģināta praktiski. Par Jaunauces pils īpašo
cienastu atzīta „Ābolu - pautu karaša”, jo recepte nāk no 19. gadsimta pavārgrāmatas.
Paldies visiem jaunaucniekiem, kas atsaucās
aicinājumam iesaistīties pētījumā. Pēc
raksta par šo pētījumu laikrakstā „Saldus Zeme” mums piezvanīja Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas

nodaļas vadītāja un lūdza iesniegt pētījuma
eksemplāru. Godu saimnieču zināšanas un
prasmes ir vērtības, kas saglabājamas, izmantojamas mūsdienās un tālāk nododamas
nākamajām paaudzēm.
Biedrības veiktajā aptaujā par to, kādas
mūžizglītības nodarbības ir vēlēšanās
apmeklēt, jaunaucnieki atzīmēja dažādas
kulinārijas prasmes. Izvēlējāmies apgūt zviedru galda klāšanas prasmes, jo tās pielietojamas
gan pilī dažādu pasākumu norisēs, gan svētkos
ģimenes lokā. Interesantākā daļa bija praktiskais darbs – Agnijas Ozoliņas vadībā sarūpētais
zviedru galds Lielās talkas dalībniekiem. Tā
bija skaista un garda pateicība talciniekiem
par labi padarītiem darbiem.
Talka bija arī viena no projekta aktivitātēm
– tika kopti celiņi, savākti žagari un izzāģēti
pašizsējas koki un krūmi. Šogad talkā
piedalījās rekordliels skaits iedzīvotāju – 64
un, ja pagastā dzīvo tikai 350 iedzīvotāji, tad
tas ir uzteicams rezultāts.
Izvērtējot projektā paveikto, var droši teikt,
ka projekta mērķis “mūžizglītības pieejamības
nodrošināšana Jaunauces pagastā, piedāvājot
nodarbības, kas sekmē kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, jaunu prasmju apgūšanu,
mazina sociālo atstumtību un stiprina
piederību vietējai kopienai” ir sasniegts. Laiks
īstenot nākamos projektus Jaunauces pilī! ●

JŪNIJA PASĀKUMU KALENDĀRS
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
16.05. – 27.09.

Izstāde “Cita kino zeme” veltīta Saldus kino amatieru
biedrībai.

10.05. – 14.06.

Izstāde veltīta Ērikam Ķiģelim “Rudens vēju muzikants”.

16.06.

Novadpētniecības izstāde “Mana zelta kontrabanda”.
Mārim Čaklajam – 75.

19.06. – 23.08.

Ainas Liepas adītās gleznas un J. Rozentāla mākslinieku
grupas gleznu izstāde “Māra Čaklā dzeja gleznās”.

19.06. plkst. 16:00

Izstādes atklāšana un Mārim Čaklajam veltīts pasākums.

3.07. plkst. 19:00

Muzikāla izrāde “Kāzas, kāzas”. Kāzu atmosfēru ar
atrakcijām, rituāliem un dziesmām piedāvā izbaudīt izcilu
aktieru ansamblis - Jānis Āmanis, Ivars Kļavinskis, Mārtiņš
Egliens, Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis, Līga Zeļģe,
Aija Dzērve, Sarmīte Prule un Uldis Siliņš.
Biļešu cenas: EUR 6,00; 7,00; 9,00.
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Saldū, Saldus TIC,
Striķu ielā 3) vai internetā www.bilesuparadize.lv.
Iepriekšpārdošanā lētāk.

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Trešdienās
17.00

plkst.

18.05. – 30.06.

Ērika Ķiģeļa jubilejai veltīta fotoizstāde “Saldus Saules
muzikanti”. Autors Haralds Fiļipovs.

1.06. – 4.06.

28.04. – 30.06.

Fotoizstāde “Vieta, kur pukst Ezeres sirds”.

Apmācības jauniešiem par līderības prasmēm, sadarbībā
ar Eiropas Brīvprātīgā darba veicējiem (aktivitātes notiek
viesu namā “Zvejnieki”, JIC “Šķūnis” un Pampāļos).

26.06.

Jauno grāmatu diena.

8.06. – 12.06.

5.05. – 30.06.

L.Krastiņas privātkolekcija “Kurpītes…”

Dienas nometne jauniešiem (15 – 20 gadi) “Apgriez vasaru
otrādi” (pieteikties līdz 3. jūnijam).

8.06. – 12.06.

Lasīšanas rīti pirmsskolas un jaunāko klašu skolēniem
“Mana nedēļa bibliotēkā”.

19.06. – 20.06.

Apmācības jauniešiem “Jauno līderu akadēmija” par projektu veidošanu projekta „No domas līdz darbībai II” ietvaros (pieteikties līdz 7. jūnijam).

Bērnu sporta svētki: pirmo reizi Saldū notiks rāpošanas un
steberēšanas sacensības, kā arī riteņbraukšana bērniem ar
saviem velosipēdiem četrās vecuma grupās, elektrovadāmo
auto sacensības (auto nodrošina organizators), Aivara
Bergmaņa koka spēles dabā, braukšana ar velokartiem,
šautriņas, piepūšamās atrakcijas, izjādes ar zirgu un vēl citas jautrības. Būs speciālbalvas uzvarētājiem un pārsteigumi
visiem! Visi pasākumi bez maksas! Saldus pilsētas bērnu
spēļu laukumā “Pīļuks”.

6.06. plkst. 10:30

Pasākums “No māla pikuča līdz traukam”. Visi interesenti
mīļi aicināti uz Kapelleru nama sētu izveidot savu unikālo
trauku.

13.06.

Vītus dienas tirgus.

Seminārs “Ievads dziedināšanas kalpošanā un dzīve Svētā
Gara vadībā”. Papildus informācija par pasākumu Saldū pa
tālr. 28228362. Tūristu ielā 3, t/c “Akvārijs”, bibliotēkas
telpās 3. stāvā.

Pēc kalendāra

Turnīrs pludmales volejbolā vīriešiem Druvas stadionā.

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts futbolā Druvas stadionā.

6. un 20.06. plkst.
12:00

Saldus novada atklātās sacensības dambretē. Saldus sporta
kompleksā.

13.06.

SMScredit.lv BMX čempionāta Saldus posms.

SALDUS PILSĒTĀ
6.06. plkst. 12:00

8.06. plkst. 18:00

8.06. – 12.06.

Sports un radošās darbnīcas Sv.Gregora kristīgās misijas
centrā.

14.06. plkst. 13:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums
pie piemiņas akmens Lielās un Zaļās ielas krustojumā.

22.06. plkst. 18:00

Vasaras saulgriežu tirdziņš Saldus BJC sētā, Lielajā ielā 3b.

4.07. plkst. 10:00

Saldumu svētki Kalnsētas parkā.
Programmā:
• Plkst. 10.30 vokālā grupa “Karameles”;
• Plkst. 11.00 svētku atklāšana;
• Plkst. 11.30 folkloras kopa “Medainis”;
• Plkst. 12.00 Lauris Reiniks un MC orķestris;
• Plkst. 13.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku ieskaņas koncerts “Sadziedam un sadancojam Saldū”. Visas dienas garumā: saldumu un amatnieku tirgus, amatnieku meistardarbnīcas, radošās
darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, maksas un bezmaksas atrakcijas, mājdzīvnieku apskate, našķošanās ar
saldumiem, pūksprunguļu mešanas sacensības, medus stropu apgleznošana, konfekšu “Gotiņa” ātrtīšanas sacensības,
aktivitāte “Mazā saldumu tūre”, rāpšanās umurkumurā, kā
arī citas radošas un sportiskas nodarbes ikvienam svētku
apmeklētājam. 3. un 4. jūlijā Saldū notiks Latvijas gaisa balonu meistarsacīkstes, un virs Saldus divu dienu garumā būs
skatāmi gaisa baloni. Pasākums notiks TIKAI lidojumiem
labvēlīgos laika apstākļos!
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

23.06. plkst. 20:00

Saldus kultūras centrs aicina uz Līgo svētku koncertu
“Savējie sapratīs”. Skaistākās, jautrākās melodijas jaunos,
nedzirdētos aranžējumos skanēs aizraujošā koncertšovā, ko
izpildīs Normunds Jakušonoks kopā ar Jāņa Ķirša vadīto
Rīgas Zelta kori. Plkst. 22:00 lustīga Līgo nakts balle
kopā ar Rūtu Dūdumu. Biļetes iespējams iegādāties Saldus
kultūras centra kasē (Striķu ielā 2, 3. stāvā, tālr. 27845842),
Biļešu paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIC, Striķu ielā 3),
kā arī internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena EUR
3,00. Bērniem līdz 10 g. vecumam, kā arī Līgām un Jāņiem,
uzrādot personas apliecinošu dokumentu, ieeja bezmaksas!

Žonglēšanas nodarbības kopā ar brīvprātīgo Teo no
Rumānijas.

KAPELLERU NAMA PAGALMĀ

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
27.06.

Pēterdienas tirgus.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

EZERES PAGASTĀ
1.06. plkst. 15:00

Bērnu svētki Ezerē pie kultūras nama.

6.06. plkst. 19:00

Ezeres vidusskolas 12. klases izlaidums.

13.06. plkst. 18:00

Ezeres vidusskolas 9. klases izlaidums.

23.06. plkst. 10:00

Futbola turnīrs “Ezeres Līgo kauss” parkā.

23.06. plkst. 20:00

Līgo pasākums Ezeres parkā. Svētkus ieskandinās koris
“Kaprīze” dejas grupas “Sapņojums” pavadībā.

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
8.06.

Atpūtas pēcpusdiena Rubas Dienas centrā.

13.06.

Izlaidums Rubas pamatskolā.

15.06.

Zāļu tējas lasīšana, gatavošana Rubas Dienas centrā.

19.06.

Līgo svētku ieskaņas pasākums Rubas Dienas centrā.

20.06. plkst. 18:00

Skolas 70 gadu jubilejas salidojums “Laiks satikties” Rubas
pamatskolā.

23.06.

Līgo dienas pasākumi. Dienā – skrējiens “No Rubas līdz
Rubai”, bet plkst. 21.00 svētku koncerts un zaļumballe.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
14.06. plkst. 19:00

Jaunlutriņu pagasta bibliotēkas 65. gadu jubilejas koncerts.
Uzstāsies Ojārs Ulmanis ar muzikālu apvienību no Saldus
un Brocēniem.

16.06

Jaunlutriņu pagasta bibliotēkā novadpētniecības ceļojošās
izstādes “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” atklāšanas
pasākums. Projektu atbalsta nodibinājums “CEMEX
Iespēju fonds”.

21.06. plkst. 20:00

Vasaras saulgriežu pasākums “Kas tos Jāņus ielīgoja” pie
Šķēdes pakalpojuma centra.

23.06 plkst. 16:00

Jaunlutriņu amatierteātra pirmizrāde “Sibīriju jums, ne
Līgo” (A. Niedzviedzis).

KURSĪŠU PAGASTĀ
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1.- 30. 06.

Kursīšnieces Sandra Vītiņas stipro dzērienu pudelīšu
kolekcijas izstāde “Pa mēriņam” Kursīšu bibliotēkā. Izstāde
notiek jaunajā pasākumu un izstāžu ciklā “Kolekciju stāsti”.

20.06. plkst. 20:00

Foto kluba “Es Daru” foto izstāde “Pašiņš” Kursīšu
bibliotēkā.

Jāņu ielīgošana Saldus pagasta dīķmalā. Piedalās Druvas
KN mākslinieki. Uguns rituālu vadīs folkloras kopa “Druvas
Zemturi”. Pasākumā paredzēts uguns šovs /Liepāja/. Īpaši
aicinām Līgas un Jāņus.

Līdz 9.06.

No 8.06. - 25.07.

7.06. plkst. 13:00

Bērnu aizsardzības dienai veltīta sportiska un radoša
pēcpusdiena Kursīšu estrādē.

Starptautiskā plenēra „Rozentāla pilsētā – 2014”
mākslinieku izstāde J. Rozentāla dzimtajās mājās “Bebri”.

27. un 28.06.

14.06. plkst. 10:00

Ziedu nolikšana pie piemiņas
komunistiskā genocīda upurus.

Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs piedalīsies
Jauniešu festivālā Lietuvā Telšu rajona Nevarenai.

23.06. plkst. 17:00

Līgo pasākums Kursīšu estrādē. Plkst. 22:00 balle kopā ar
grupu “Kas” (ieeja bez maksas).

18. un 19.06.

Pirmsjāņu ielīgošanas sacensības šautriņu mešanā un
šaušanā ar pneimatisko šauteni.

19.06. plkst. 16:00

Vasaras saulgriežu svētki pie pagasta pārvaldes ēkas.

5.06.

Deju kolektīva “Smaidiņi” 10 gadu jubilejas pasākums
Lutriņu pamatskolā.

6.06.

Mākslas svētki Lutriņos visas dienas garumā.
• Plkst. 10:00 mākslas svētku atklāšana un riteņu parāde;
• Plkst. 13:30 “Kinomīļu” loterija;
• Plkst. 17:00 – 20:00 Lutriņu amatnieku un radošo cilvēku
veidotas instalācijas;
• Plkst. 20:00 – 21:30 koncerts „Ar mākslu uz Tu”.

plāksnes,

pieminot

LUTRIŅU PAGASTĀ

8.06. – 19.06.

Konkurss “Košākā Jāņu sēta”.

8.06. – 30.06.

“Saule rakstāmgaldā” – literatūras izstāde bibliotēkā, kas
veltīta novadnieka Māra Čaklā 75. jubilejai.

13.06.

Izlaidums Lutriņu pamatskolā.

Līdz 16.06.

Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas gleznu izstāde
„Pavasaris” bibliotēkā.

20.06.

Ielīgošanas pasākums ar Lutriņu amatierteātra “Atvars” un
JDK „Vilks” dalību.

23.06.

Plkst. 22:00 konkursa “Košākā Jāņu sēta” rezultātu
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana; ziedu un Līgo
ugunskura palaišana Ainavu dīķī; plkst. 22:30 Līgo koncerts
Lutriņu klubā; plkst. 24:00 Līgo nakts diskotēka Lutriņu
klubā.
NĪGRANDES PAGASTĀ

13.06. plkst. 17:00

Kalnu vidusskolas 9. klases izlaidums.

13.06. plkst. 19:00

Kalnu vidusskolas 12. klases izlaidums.

21.06. plkst. 20:00

Uguns rituāls Kalnaišu kalnā.

23.06. plkst. 22:00

Līgo balle. Spēlēs grupa no Ventspils.
NOVADNIEKU PAGASTĀ

No plkst. 13.00 –
18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā. Otrdienās,
trešdienās, piektdienās.

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.

5.06. plkst. 14:00

Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākums.

12.06. plkst. 14:00

Jautrā karaokes pēcpusdiena.

20.06. plkst. 11:00

Jāņu turnīrs strītbolā, pludmales volejbolā un futbolā pie
Sātiņu skolas.

26.06. plkst. 14:00

Pasākums Līgo svētku atskaņās.

1.06. – 30.06.

Māras Opeltes kolāžu izstāde bibliotēkā

1.06. – 30.06.

J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja veidota izstāde
“Otrais Pasaules karš Kurzemē”.

23.06. plkst. 20.00

Pampāļu parkā pasākums “Lai līgojam, lai svinam!” ar uzvedumu, vainagu pīšanu, ugunskura aizdegšanas rituālu,
siera degustēšanu un zaļumballi kopā ar grupu “Blice”.

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ
9.06. plkst. 13:00
līdz 15:00

Jāņkalniņa sakopšana kopā ar vecākiem. Noslēgumā kopīgs
pikniks ar desiņām. Līdzi jāņem laba oma, darbarīks un
cimdi. Tikšanās Zaņas dienas centrā, pēc tam kopīgi dosimies uz Jāņkalniņu.

10.06. plkst. 11:00
līdz 15:00

Ekskursija uz “Celminiekiem” un zāļu lasīšana tā apkaimē.

10.06. plkst. 11:00
līdz 15:00

Iepazīsim Jāņu tradīcijas un apskatīsim to pirmsākumus,
kā arī pīsim vainagus, dziedāsim Jāņu dziesmas un
izmēģināsim dažādus senlatviešu rituālus.

23.06. plkst. 20:00

Līgo vakars Baļķulejas estrādē. Līgo loterija, uzstāsies
pašmāju amatierkolektīvi “Tik un tā” un “Oga”. Balle.

6.06. plkst. 6:00

Sacensības spiningošanā ekipāžām un pludiņmakšķerēšanā

23.06. plkst. 10:00

Sporta diena. Plkst. 20:00 A. Grīnieces luga “Līgošanas
nerātnības”. Plkst. 22:00 balle. Ieeja EUR 1.

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ
Sestdienās
no
plkst. 13:00 17:00

Radoši darboties un apgūt jaunas iemaņas aicina pulciņš
„Čaklās rokas”. Striķu kultūras nama 2. stāvā. (iepriekš
pieteikties 26426788; 29430012).

Visu mēnesi

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli. Tikai ar iepriekšēju
pieteikšanos (29954679; 26747479).

7.06. plkst. 13:00

Futbola sezonas atklāšana Striķu skolas sporta laukumā.

23.06. plkst. 21:00

Līgo svētki Striķu muižas parkā.

5.06. no
17:50

plkst.

Baznīcas zvanu skaņas; atklāšana; koncerts, slavēšana;
ekskursija pa baznīcu un izstādes „Praktiskie palīgi baznīcas
kalpošanā” apskate baznīcas tornī; tējas pauze, aktivitātes
bērniem baznīcas pagalmā; kopīga pateicības un lūgšanu
koka izveidošana; kopīga praktiskas mozaīkas izveide;
psiholoģe Kristīne Maka, multfilma bērniem draudzes
svētdienas skolā; tikšanās – dialogs “Būt tuvāk mācītājam”
(mācītājs Uldis Gailītis); Taize lūgšanas. Saldus Mārtiņa
Lutera dievnamā Skrundas ielā 25c, Saldū.

5.06. no
17:50

plkst.

Baznīcas zvanu skaņas; sarunas par baznīcas vēsturi,
baznīcas torņa apskate, draudzes priekšnieka Aivara
Bērziņa atmiņu stāstījums; ērģeļmūzikas koncerts; ekskursija pa baznīcu, izstādes „Praktiskie palīgi baznīcas
kalpošanā” apskate baznīcas tornī; muzicē un dzeju lasa Sv.
Jāņa draudzes jaunie talanti; mācītāja uzruna; slavēšanas un
pielūgsmes dziesmu dziedāšana kopā ar Sv. Jāņa draudzes
mūziķiem; Taize lūgšana “Lūdz un Tev taps dots”; sarunas, pārdomas, klusums. Saldus Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā Kuldīgas ielā 2, Saldū.

5.06.
17:50

no plkst.

Baznīcas zvanu skaņas; Svētā Mise; dažādi pasākumi un
aktivitātes bērniem un jauniešiem; baznīcas apskate gida
pavadībā; koncerts - muzicē ērģelniece Simona Radoviča
un Saldus Mūzikas skolas audzēkņi; miers, lūgšanas, klusums; klusā lūgšana. Saldus Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16, Saldū.

5.06.
17:50

no plkst.

Baznīcas zvanu skaņas; ekskursija pa baznīcu. Kalnu
Svētās Agates baznīcā, Kalnos, Nīgrandes pagastā.

5.06.
18:00

no plkst.

Iepazīšanās ar Ezeres katoļu draudzi; radošā nodarbība
bērniem; draudzes bērnu ansambļa koncerts; slavēšana,
psalmu lasījumi „Dievs ir mīlestība”; pateicības lūgšana.
Ezeres Kristus Karaļa katoļu draudzē, Centra ielā 8A,
Ezeres pagastā, Saldus novadā.

BAZNĪCU NAKTS KURZEMĒ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ
6. un 7.06.

VPDK “Druva” piedalās VIII Vislatvijas vidējās paaudzes
deju kopu festivālā Jelgavā.

7.06.

Druvas amatierteātris ar izrādi “Īsa pamācība mīlēšanā”
piedalās Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja gadatirgus
kultūras programmā.
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JAUNIEŠIEM
Jauniešu Brīvprātīgais darbs Saldus novadā
Agnija Jaunbrāle, JIC “Šķūnis” jaunatnes
darba koordinatore
Sākot ar 2014. gadu JIC “Šķūnis” organizē
un koordinē jauniešu brīvprātīgo darbu Saldus novadā.
Brīvprātīgajam darbam gan sociālajā jomā,
gan pasākumu organizēšanā, kā arī citās
jomās, ir pieteikušies jau gandrīz 30 jaunieši,
saņemot savas Brīvprātīgā darba grāmatiņas,
kurās tiek uzskaitītas viņu nostrādātās
brīvprātīgā darba stundas.
Pirmā jauniete, kura saņems savu brīvprātīgā
darba apliecinājumu (par vismaz 50 brīvprātīgā
darba stundām), kas labi noderēs nākotnē darba meklējumos, ir Rūta Figoriņa no Pampāļu
pamatskolas. Viņa brīvprātīgo darbu regulāri
veikusi Pampāļu bibliotēkā un JIC “Šķūnis”
No šī gada janvāra katru otro nedēļu
ceturtdienās neliela brīvprātīgo jauniešu grupa
viesojas veco ļaužu un invalīdu pansionātā
“Ābeles”. Četri jaunieši – Baiba Raude, Līga
Baltābola, Kristaps Krastiņš un Ansis Štrāls
– vienmēr smaidīgi, atsaucīgi un ar pozitīvu
attieksmi ir gatavi uzspēlēt kādu galda spēli,
minēt kopā mīklas, uzdziedāt, uzmundrināt
vai vienkārši parunāties un kopā pasmieties.
Kopā darbojoties, JIC “Šķūnis” deviņu gadu
jubilejā kā dāvana no pansionāta iemītniekiem
tika saņemta glezna un apsveikuma kartiņas.
Vairākas reizes kopā ar jauniešiem uz
pansionātu devās arī brīvprātīgie Eiropas
jaunieši Teo un Almi, kuri ikdienā darbojas

JIC “Šķūnis”. Viņi iepriecināja pansionāta
iemītniekus un darbiniekus ar paštaisītām
dāvaniņām un pašu ceptiem gardumiem.
“Katru reizi dodoties prom no pansionāta,
mēs visi bijām guvuši tikai pozitīvas emocijas un gandarījuma sajūtu, ka esam kādu
iepriecinājuši, ka esam kādam šo dienu
padarījuši gaišāku un interesantāku. Ar katru
reizi mēs vairāk iepazīstam šos cilvēkus, labāk
saprotam, kas viņiem patīk, kas nē. Cenšamies
pielāgoties viņiem un izdomāt ko interesantu,
ko kopā padarīt,” tā stāsta abi jaunieši.
6. maijā plkst 16.00 notika visu Saldus no-

vada brīvprātīgo tikšanās, kurā pārrunājām,
kā katram šogad gājis ar darbiņiem, kas interesants atgadījies, kādi bijuši piedzīvojumi.
Plānojām, kā darboties turpmāk.
Ja arī Tu vēlies iesaistīties brīvprātīgajā darbā
kopā ar citiem Saldus novada jauniešiem, tad
meklē pieteikuma anketu www.saldusjauniesiem.lv/ brīvprātīgais darbs Saldus novadā,
vai atnāc pie mums uz JIC “Šķūnis”. Šajā
mājas lapā aicinām reģitrēties arī Brīvprātīgā
darba organizētājus – tos, pie kuriem darbojas
vai varētu draboties brīvprātīgie jaunieši.
Uz sadarbību un tikšanos! ●

Brīvprātīgie jaunieši un Saldus jauniešu dome „Es un mēs” pēc Jauniešu dienas JIC „Šķūnis”

Iespēja jauniešiem iesaistīties projekta „No domas līdz darbībai II” aktivitātēs
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu projektam „No domas līdz darbībai
II”. Projekta mērķis ir popularizēt un veicināt
Saldus novada jauniešu līdzdalību novada
izaugsmē, organizējot neformālās apmācības
„Jauno līderu akadēmija” par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu īstenošanu,
attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās
kompetences, īpaši sociālās un pilsoniskās
prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmību.
Aprīlī un maijā Saldū un pagastos notika ievadsemināri, kuru laikā jaunieši tika
informēti par iespējām piedalīties apmācībās.
Ir apkopotas pirmās idejas iespējamajiem
projektiem un saņemti pirmie pieteikumi
apmācībām „Jauno līderu akadēmija”.
Projekta ietvaros Saldus novada jauniešiem
ir iespēja piedalīties divdaļīgās apmācībās
„Jauno līderu akadēmija”. Tā ir arī iespēja satikties Saldus novada jauniešiem, kopīgi darbojoties iepazīt vienam otru un veidot tālāku
sadarbību arī nākotnē. Jaunietis piesakoties
tiek pierakstīts uz abām apmācību daļām.
1. daļa – ideju ģenerēšana un izvērtēšana.

Projektu pieteikumu sagatavošana, komandas veidošana, sadarbība un komunikācijas
prasmes (17. 06 – 19.06. Saldus JIC „Šķūnis”);
2. daļa – projektu realizācijas pieredze, labās
prakses piemēri. Atziņas. (19.08. – 20.08.
Saldus JIC „Šķūnis”). Abas apmācību daļas
ir ar nakšņošanu JIC „Šķūnis”, ēdināšana tiek
nodrošināta.
Pieteikties ir iespējams katram Saldus novada
jaunietim no 8. - 12. klasei, kā arī jauniešiem
līdz 20 gadu vecumam. Ja uz apmācībām būs
pieteikušies vairāk dalībnieku nekā plānots,
tad priekšroka tiks dota dalībniekiem, kur
piedalījušies kādā no ievadsemināriem un
apzinājuši ideju, kuru būtu gatavi realizēt
projektā. No viena pagasta/organizācijas ar
vienu projekta ideju aicinām pieteikties 2 - 3
jauniešus.

Lai kļūtu par apmācību dalībnieku,
jauniešiem jāiesniedz pieteikuma anketa, kuru
var saņemt Saldus JIC „Šķūnis” vai atrast
mājas lapās www.saldus.lv un www.saldusjauniesiem.lv.
Pieteikuma anketa jāiesniedz līdz 7. jūnijam
Saldus JIC „Šķūnis” vai sūtot uz e-pastu rudite.
muraseva@saldus.lv. 10. jūnijā tiks sniegta atbilde par apmācībām apstiprinātajiem
dalībniekiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvaniet
27878570, 26158508 (Rudīte).
Saldus novada pašvaldības projekts “No
domas līdz darbībai II” tiek īstenots Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros. ●
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IZGLĪTĪBA
Pa latviešu strēlnieku cīņu ceļiem
Gunta Skuja, Rubas speciālās
internātpamatskolas skolotāja,
projekta “Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi!” autore
Jau otro gadu Vītolu fonds
sadarbībā ar Monreālas Latviešu
sabiedrisko centru izsludināja
ekskursiju projektu konkursu
“Pētīsim un izzināsim Latvijas
vēsturi!”. Lai arī jau pagājušajā
gadā konkursā uzvarējām un
bērniem bija iespēja doties divās
ekskursijās (uz Etnogrāfisko
Brīvdabas muzeju un Laumu
parku), projekts tika rakstīts
arī šogad. Izstrādājot projektu,
izvēlējāmies ekskursiju „Pa
latviešu strēlnieku cīņu vietām”.
Kopā ar bērniem bijām priecīgi,
saņemot projekta apstiprinājumu
un EUR 400 tā realizācijai. Kopā
ar skolas galveno grāmatvedi
Ilzi Bulu nopietni izstrādājām
izdevumu
tāmi,
šoreiz
nodrošinot ekskursijas ar gidu
un speciālistu organizētām āra

nodarbībām. 19. maijā devāmies
uz Latviešu strēlnieku kauju
muzeju „Mangaļi”.
Tur gidi
strēlnieku formās iepazīstināja
ar muzeja ekspozīcijām. Tad visi
kopīgi veica dažādus fiziskus
vingrinājumus.
Svinīgs
un
aizkustinošs bija brīdis pie Zobena kalna. Tur projekta autores
vectēvam, latviešu strēlniekam
Kārlim Muceniekam, kurš arī
cīnījās Ziemassvētku kaujās, par
piemiņu iestādījām dižskabārdi,
pie
pieminekļa
izveidojām
puķu dobi, iededzām svecītes
un dziedājām strēlnieku dziesmas. Pie ugunskura zēniem
bija daudz jautājumu gidam par
strēlnieku cīņām. Tad devāmies
uz kinopilsētiņu “Cinevilla”, kur
uzņemta filma “Rīgas sargi”.
Gids interesanti izstāstīja, kā
tapa filma, kopīgi ar bērniem
izstaigāja filmēšanas laukumus.
Visinteresantākā bija nodarbība,
kurā speciālists rādīja, kā top filma ar dažādiem specefektiem, ku-

ras veidošanā piedalījās bērni. Šī
bija lieliska, izzinoša un praktisku
iespēju piesātināta ekskursija. Pēc
ekskursijas bērni zīmēja redzēto,
kopīgi izveidojām prezentāciju.
Bērniem ļoti patika šī ekskursija, tā palīdzēs izprast daudzus
jautājumus, mācoties Latvijas
vēsturi.
Skolas kolektīva vārdā saku

lielu paldies Monreālas Latviešu
sabiedriskajam centram par doto
iespēju bērniem pētīt un iepazīt
gan Latvijas vēsturi, gan Latvijas
dabu, gan interesanti un saturīgi
atpūsties.
Paldies saku personīgi arī es,
jo visi projektu autori saņēma
pateicības un “Galaktiko” dāvanu
karti EUR 50 vērtībā. ●

Noslēgušās 2014./2015.mācību gada skolēnu pētniecisko darbu konferences

Laine Blūma, Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
projektu vadītāja
No 22. - 25. aprīlim Saldus novada skolēni visos vecumposmos
prezentēja pētījumus, kuri veikti
2014./2015. mācību gadā.
22. aprīlī Saldus sākumskolā notika novada sākumskolu skolēnu
pētniecisko darbu pasākums, kurā
ar saviem pētījumiem piedalījās
55 skolēni no 12 novada skolām.
Pasākuma ietvaros mazie pētnieki
apmeklēja piecas iestādes Saldus pilsētā. Vislielāko sajūsmu
izraisīja ciemošanās Saldus radio,
kur viņus sagaidīja Mārtiņš Bergmanis ar saviem kolēģiem, bija
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iespēja redzēt, kā tiek ierunātas
ziņas, apskatīt telpas, uzzināt, kā
darbojas radio. Saldus novada
pašvaldībā laipni uzņēma Saldus
novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Didzis Konuševskis
un jurists Valdis Dīriņš. Bija
aizraujoši spēlēt spēli Kapelleru namā, dzirdēt interesantus
vēstures stāstus Saldus Sv. Jāņa
evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcā un izstaigāt jaunās telpas
A/S “SEB banka” Saldus filiālē.
Bērnu iespaidi pēc ciemošanās:
• Man patika Saldus RADIO. Tur
bija ļoti interesantas un omulīgas
telpas, interesanti stāstīja, tur bija
Lustīgais Blūmīzers, redzējām, kā
ierunā ziņas;
• Man patika, kad mēs bijām pie

deputātiem;
• Man patika, ka mēs Kapelleru
namā spēlējām spēli;
• Man vislabāk patika baznīcā;
• SEB bankā bija interesanti. Un
tur deva pildspalvas;
• Šī diena bija ļoti interesanta.
23. aprīlī Saldus 2. vidusskolā
notika
novada
pamatskolu
skolēnu pētniecisko darbu konference „Darbībā mūsu uzvara”,
kurā piedalījās 44 skolēni no 12
novada skolām. Konkurss šajā
gadā bija veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai, un tā
ietvaros skolēni atpazina Raiņa
un Aspazijas dzejoļus multfilmās,
atcerējās faktus no abu dzejnieku
biogrāfijas, papildināja dzejoļus
ar trūkstošiem vārdiem. Pētījumi,
kurus veikuši skolēni, bija interesanti, nopietni, dažkārt jau vidusskolas līmenim atbilstoši.
24. un 25. aprīlī Rīgā notika Latvijas 39. skolēnu
zinātniskā konference, kurā
savus
pētījumus
prezentēja
astoņi Saldus novada jaunieši.
Pētījumi bija veikti ķīmijā,
inženierzinātnē,
pedagoģijā,
informātikā, tieslietās, veselības
zinātnē. Prieks, ka šajā gadā

mūsu jaunieši vairāk pievērsušies
dabaszinātnēm, un ieguvēji ir
visi – gan tie, kuri piedalījās visās
konferencēs, gan tie, kuri par
savu paveikto stāstīja vienā vai
divos pasākumos.
25. aprīlī Zinātņu akadēmijas
koncertzālē
„Rīga”
Latvijas konferences plenārsēdes
noslēgumā mūsu novada jaunieši
tikās ar Izglītības un zinātnes
ministri Mārīti Seili, tapa
kopīga fotogrāfija, un jaunieši
ar ministres laba vēlējumiem
devās prezentēt savus darbus uz
dažādām Latvijas Universitātes
un Rīgas Tehniskās Universitātes
ēkām. Mājās atvedām arī divus
diplomus: Alise Ose (Druvas
vsk., skolotāja Inese Zīrupa) – II
pakāpes diploms ķīmijā, Jolanta
Gundega Broka (Druvas vsk.,
skolotāja Sandra Burve) – III
pakāpes diploms pedagoģijā.
Ir prieks par mūsu bērniem
un jauniešiem, kuri interesējas
par dažādām tēmām, raksta
kvalitatīvus pētnieciskos darbus, un liels paldies skolotājiem,
kuriem pašiem ir zinātnes
dzirksts un kuri to nodod saviem
skolēniem. ●

JUBILĀRI
Kursīšu pagastā
Aldis Slūtiņš – 50
Ļubova Reivita – 55
Vija Bolšteina – 60
Velta Rozentāle – 75

Sirsnīgi sveicam jubilārus!
Saldus novada dome
Lai katrs gads
ar sauli apvīts,
Un tajā
mīlestības stars
Spīd ievīts ! “
/V. Kokle -Līviņa /
Ezeres pagastā
Viktors Pūne – 60
Jānis Ķēpulis – 65
Antans Stonis – 75
Zigrīda A. Ilona Beltiņa – 80
Velta Graudiņa – 91
Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Ivans Pronaitis – 50
Jovita Baha – 55
Inguna Gārbena – 55
Maija Ikvilde – 70
Jadviga Maklere – 80
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Jānis Mickēvičs – 50
Mārīte Ziediņa – 50
Jānis Kozlovs – 60
Jānis Sokolovskis – 60
Lilita Andersone – 65
Maiga Akerfelde – 80
Elza Andersone – 92
Aivars Vitkauskis – 50
Voldemārs Striguns – 60
Arnis Mārtinsons – 65

Lutriņu pagastā
Velta Grīnberga – 65
Ruta Ozoliņa – 70
Alise Narķevica – 80
Vilma Ūdre – 91
Nīgrandes pagastā
Jānis Čižauskis – 50
Līga Ļaudobele – 50
Ādolfs Gašpuitis – 60
Ivans Packuns – 60
Vitālijs Paulauskis – 65
Antonija Rjabova – 65
Spodris Eglinskis – 70
Ēriks Kanders – 70
Vija Mazjāne – 75
Ausma Jonuša – 80
Biruta Rozentāle – 80
Ilmārs Vircavs – 80
Novadnieku pagastā
Anita Konšteina – 50
Ilga Kaminska – 50
Dina Reimane – 50
Olga Bērza – 50
Vizma Freimane – 55
Agrita Patmalniece – 55
Valdis Gūtmanis – 55
Vasilijs Kozars – 60
Vija Čukna – 60
Ligita Grasmane – 60
Aivars Gurkevics – 65
Laimonis Tiļļa – 65
Jānis Zambergs – 65
Jānis Birbels – 65
Ādolfīna Grīsle – 65
Jānis Vicinskis – 70
Stasis Bubļausks – 75
Broņislava Ločmele – 75
Ārija Lācekle – Bergmane – 80

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs
28. aprīlī Kursīšu dienas centrs sadarbībā
ar pagasta bibliotēka organizēja pasākumu
senioriem “Joki un smiekli zāles visam”
Dienas centrā, kura laikā seniori dalījās
smieklīgos atgadījumos iz dzīves, lasīja un
stāstīja anekdotes. Pasākuma noslēgumā tapa
smieklīgas un nopietnas klaunu sejas, kurās
tika atspoguļoti paši pasākuma dalībnieki
vai to emocijas. Prieks par tiem aktīvajiem
senioriem, kuri piedalījās. Arī turpmāk visi
interesenti aicināti uz Kursīšu dienas centra
pasākumiem.

Veidols Ikots – 85
Pampāļu pagastā
Valda Brazdauska – 50
Olga Saulīte – 60
Danute Raginiene – 65
Lilita Krūmiņa – 80
Saldus pagastā
Ingrīda Siksna – 50
Līga Štreihfelde – 50
Inga Šveicare – 50
Mudīte Zveginceva – 50
Aivars Anškinēvics – 55
Andris Strautmanis – 60
Prans Uponavičs – 60
Linda Veldre – 60
Velta Lindenberga – 65
Lolita Siliņa – 65
Jānis Pinkovskis – 65
Zinta Plota – 65
Anna Muntiņa – 70
Vadakstes pagastā
Valentīna Loseva – 55
Ēriks Polis – 60
Zaņas pagastā
Inga Groskaufmane – 50
Taiga Mūrniece – 50
Skaidrīte Karlsone – 55
Jānis Miceika – 55
Zita Meldere – 60
Alfonss Uļskis – 60
Jānis Vaļko – 65
Antaņina Vilka – 65
Arni Kurmiņš – 70
Marija Seratinska – 80
Zirņu pagastā
Feliks Končus – 75
Gaida Strauta – 75
Elvīra Asberga – 96
Zvārdes pagastā
Malda Džule – 55
Māris Everts – 55

28. aprīlī uz trešo Lasītāju kluba pasākumu
pulcējās pieaugušie un bērni, kuri vēlējās
uzzināt par bērnu literatūru un dalīties
atmiņās par savu bērnības dienu grāmatu.
Bibliotēkas vadītājs pastāstīja par 2014.
gada latviešu bērnu oriģinālliteratūru, par
konferencē dzirdētajām atziņām un speciālistu
vērtējumu šiem izdevumiem. Bija izlikta arī
bibliotēkā pieejamā 2014. gadā izdotās bērnu
oriģinālliteratūras grāmatu izstāde. Literatūras
skolotāja Sanita Vītola vadīja aktivitātes
(grāmatu nosaukumu un satura prognožu
spēli) un lasīšanas darbnīcu, lai arī pieaugušie
iepazītos ar mūsdienu bērnu literatūru.
Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks bija sagatavojis stāstījumu par savām bērnības dienu

Jānis Kaudze – 70
Valija Milta – 93
Saldus pilsētā
Aija Doveika – 70
Vilnis Lokmanis – 70
Jānis Lots – 70
Lilija Strautiņa – 70
Valentīna Šakurova – 70
Kārlis Bērics – 75
Lidija Bitmane – 75
Ruta Ēķupe – 75
Roberts Jaunzemis – 75
Hugo Lagzdiņš – 75
Mirdza Naidenova – 75
Zigurds Olenders – 75
Vēra Paramonova – 75
Pēteris Rieksts – 75
Žanis Rībens – 75
Nedija Sprunce – 75
Silvija Urmane – 75
Zoja Utāne – 75
Aija Vāciete – 75
Emīlija Bojare – 80
Jānis Ketrus – 80
Dzidra Krieviņa – 80
Dzidra Levica – 80
Laimonis Liepiņš – 80
Anastasija Ivaščenko – 85
Lūcija Jekimova – 85
Herta Krūmiņa – 85
Rasma Lakstīgala – 85
Helena Zolneroviča – 90
Skaidrīte Gulbe – 92
Zinaida Ķiģele – 94
Franciska Švintecka – 95
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.

grāmatām.
No 23. aprīļa līdz 24. maijam bibliotēkā
bija apskatāma kursīšnieces Ivetas Spēlmanes
kolekcijas izstāde “Krūzes un tases”, kura
notika jaunajā pasākumu un izstāžu ciklā
“Kolekciju stāsti”. Izstādē bija apskatāmas
vairāk nekā 50 lielas un mazas, māla un
porcelāna krūzes un krūzītes, kuras ir saņemtas
kā dāvanas, pirktas ceļojumos un mantotas no
vecmāmiņas (vairāk nekā 100 gadus vecas) un
radiniekiem.
19. maijā bibliotēkā uz pēdējo kārtu pulcējās
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
dalībnieki. Šajā reizē piedalījās 10 kurīšnieki,
kuri minēja trīs dažādas mīklas. Kopumā
čempionātā piedalījās 12 dalībnieki. Pēc
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četrām kārtām 1. vietu ieguva Vija Gotfrīde
(440 punkti), 2. – Aija Jēkabsone (433), 3. –
Jautrīte Līdaka (432).
23. maijā Kursīšu bibliotēkā viesojās
dramaturģe un rakstniece Lelde Stumbre. Interesanta personība un talantīga dramaturģe,
tā par viešņu varētu teikt pāris vārdos.
Pasākuma apmeklētāji bija patiesi ieinteresēti
un klausījās Leldes Stumbres stāstījumā par
dzīvi, daiļradi, lugu tapšanu un dramaturģijas
situāciju mūsdienās, par teātri un lugu
iestudēšanu. Paldies tiem, kuri atnāca, jo ne
jau katru dienu ir iespēja satikt un iepazīt
Latvijas kultūras personības. Bibliotēkā
bija apskatāma literatūras materiālu izstāde
“Leldes Stumbres personības spogulī: darbi
un dzīve”. Pasākums un izstāde notika Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF
finansiālu atbalstu.
27. maijā Saldus un Brocēnu novadu
bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Liepājas reģiona novadiem.
28. maijā notika Lasītāju kluba pavasara sezonas noslēguma pasākums, kurā īpašie viesi
bija LNB speciāliste Liega Piešiņa un dzejnieks Uldis Bērziņš. Pasākuma apmeklētāji
(ne tikai kluba dalībnieki) varēja uzzināt par
dzejnieka Ulda Bērziņa topošo islandiešu
varoņteiku un eposu atdzejojumu. Savukārt
Liega Piešiņa dalījās iespaidos par pieredzi
Lasītāju klubu vadīšanā, jo vada divus klubus
– Silakrogā un sieviešu cietumā.
Atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka
nozīmīgumu personības izaugsmē, 29. maijā
jau trešo reizi notika Lasīšanas dienas zibakcija. Pie Kursīšu pagasta pārvaldes visus interesentus gaidīja Kursīšu bibliotēkas runcis
un mudināja lasīt. Akcijā piedalījās dažāda
gadagājuma kursīšnieki.
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta kultūras darba
organizatore
1. maijā vokālais ansamblis “Allegro”
devās uz ansambļu sadziedāšanās svētkiem
Vadakstē. Katram ansamblim bija jāsagatavo
divas dziesmas. Pēc pasākuma ansambļu
dalībnieki jaukā atmosfērā lustējās Vadakstes
tautas namā. Paldies Vadakstes pagastam par
silto un viesmīlīgo uzņemšanu!
10. maijā Kursīšu Jaunajā zālē sanākušās
māmiņas un vecmāmiņas ar dziesmotiem
sveicieniem priecēja Kursīšu bērnu ansamblis
“Notiņas” (vad. Inga Judko). Pasākuma īpašie
viesi – bērnu deju kolektīvs no Rubas (paldies
tā vadītājai Krīstīnei Barvidai). Pateicamies
visiem, kuri atnāca baudīt to, ko mūsu bērni ar
mīlestību bija sagatavojuši.
16. maijs bija Saldus novada svētku otrā
diena, kurā ar savu programmu uz skatuves
(blakus Kalpaka laukumam) uzstājās mūsu
ansamblis “Allegro”. Paldies dalībniecēm un
vadītājai Elvīrai Lucei par lielisko sniegumu!
Uz Kalpaka laukuma tika izstādīts arī Kursīšu
pagasta siena zārds, kas pēc pašu ieceres
bija jānoformē par tēmu „Rakstu Raksti”.
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Paldies Dacei Meļķertei par ieguldījumu
zārda noformējuma tapšanā. Paldies visiem
kursīšniekiem, kas pievienojās svētku
gājienam zem pagasta vārda.
22.
maiijā
Kursīšu
amatierteātris
“KODOLS” devās uz Ezeri, lai rādītu savu
jaunāko veikumu – izrādi „Raganas priede”
(pēc A. Grīnieces lugas motīviem). Paldies
mūsu lieliskajiem aktieriem un režisorei Sanitai Vītolai.
Andra Rorbaha, Kursīšu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā
7. maijā skolā un bērnudārzā viesojās
keramiķis Leontīns Cīrulis no Rīgas. Atraktīvā
un savdabīgi izglītojošā nodarbībā skolēni izgatavoja un izrotāja darbiņus no māla. Maija
pēdējā nedēļā meistars izgatavotos trauciņus –
apdedzinātus, izrotātus un glazētus – atgādāja
skolēniem, kuri piedalījās meistarklasē.
Paldies vecākiem, kuri finansiāli atbalstīja
savu bērnu piedalīšanos šajā pasākumā!
13. maijā skolā ar lielu prieku sagaidījām
vecākus uz svētku pasākumu. Skolotāji
izstādē bija izvietojuši skolēnu darbiņus, kuri
tapuši gan mācību, gan fakultatīvajās stundās.
Pēc sarunām pie kafijas tases, vecāki dāvanā
saņēma svētku koncertu.
Visa mācību gada garumā 1. - 4. klašu koris apguva dziesmas, lai piedalītos kopkora
priekšnesumā „Roku rokā” Saldus novada
svētkos 16. maijā. Darbiņš tika paveikts
labi – koncerta klausītāji bija gandarīti par
skanīgajām dziesmām mazo dalībnieku
izpildījumā.
21. maijā Kursīšu mazpulks “Bitīte” un
mācību olimpiāžu dalībnieki piedalījās mazpulku salidojumā. Jau trešo gadu pēc kārtas
mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas pulcējas Vislatvijas mazpulku
salidojumā, kurā šogad piedalījās 17 mazpulki
un 250 mazpulcēni. Pasākumā kā īpašais viesis piedalījās Latvijas Republikas zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
27. maijā mūsu skolā dominēja māksla
un krāsas, jo notika mākslas un mājturības
plenērs.
29. maijs – pēdējā skolas diena šajā mācību
gadā. Svinīgajā līnijā atskatījāmies uz gada
garumā paveikto. Skolas direktore pateicās
skolēniem, kuri bez sava tiešā mācību darba
labus rezultātus guvuši olimpiādēs un konkursos.
Aija Slūtiņa, Kursīšu pamatskolas skolotāja
Mūsu skolas skolēni un skolotāji ar savu
darbošanos
Mammasdabas
aktivitātēs
2013./2014. m.g. apliecināja, ka spēj godam pildīt Mammasdabas vēstniecības uzdevumus un pienākumus. Tādēļ mūsu skolai piešķīra augsto titulu – Saldus novada
pašvaldības Kursīšu pamatskola – Mammadaba vēstniecība 2014./15. m. g.
Šī gada laikā mēs pildījām Zaļo godavārdu,
ko devām, kad pacēlām Mammasdabas
vēstniecības karogu pie skolas, ievērojām 11

pienākumus, kuri jāpilda, kļūstot par Mammasdabas vēstniecību. Mācību gada laikā
mēs sociālo zinību stundās izzinājām mežu
un baudījām dabas klātbūtni skolā, smēlāmies
gudrību un iepazinām krāšņākās atpūtas vietas Latvijas dabā, skolas bibliotēkā Latvijas
valsts mežu gudrību plauktā lasījām grāmatas
par mežu, tā vērtībām un apkārtējās vides
jautājumiem. Mācību gadu noslēdzot, kad
kāds mums jautās „Kā iet?” vai „Kā klājas?”,
mēs atbildēsim „Zaļi jo zaļi!”.
29. maijā, pēdējā mācību dienā, mūsu skolā
viesojās Latvijas valsts mežu pārstāvis un apsveica mūs ar godam pildīto pienākumu, pasniedzot direktorei Pateicības rakstu.
Turpmāk Mammasdabas vēstniecības karogs
glabāsies skolas novadpētniecības muzejā
kā apliecinājums mūsu dotajam Zaļajam
Gadavārdam.
Lutriņu pagastā
Linda Medne, Lutriņu
kultūras darba organizatore un Ligita Popsujēviča,
Lutriņu bibliotēkas vadītāja
Smaržīgs un starojošs ir
paskrējis maijs. Kā allaž darbīgs un romantisku apceru pilns laiks, lai gan ne tikai. Sākot
no Māmiņdienu koncertiem bērnu dārzā
un skolā un pavasara atskaites koncertiem,
beidzot ar līnijdejotāju saietu klubā, mēnesis
ir aizritējis dziedot, dejojot un svinot. Turklāt
mūsu kolektīvi kuplināja Saldus novada
svētkus gan koncertos, gan gājienā. Bet, lai
mēnesis būtu nosvinēts pilnvērtīgi, vēl pašā
tā izskaņā svinējām pirmsskolas izglītības
iestādes “Kāpēcītis” izlaidumu.
Bet ne tikai dziedam, dejojam un svinam, bet
arī sportojam. Mūsu jaunās, atraktīvās sporta
darba organizatores mudināti, angārā pulcējās
galda tenisa fani un piedalījās turnīrā.
Lutriņnieki gaida vasaru, skaistu laiku un vēl
priecīgus Līgo svētkus!
„Jautājumi un atbildes” – pasākums, kurā
jautājumus uzdeva Bērnu žūrijas dalībnieki
un Lutriņu pamatskolas skolēni, bet ar
interesantām atbildēm neskopojās rakstnieks
Māris Rungulis. Tikšanos organizēja Lutriņu
pagasta bibliotēka un skolas pedagogi.
Pasākums kopā ar rakstnieku ir viena
no aktivitātēm, kuru atbalsta VKK fonds
projektā „Tabletes vietā – grāmata”. Māri
Runguli gaidīja pārsteigums – Lutriņu skolas
skolēni atraktīvi rādīja fragmentus no autora
grāmatām. Rakstnieka interesantais stāstījums
par savām grāmatām aizrāva ikvienu jauno
lasītāju. Atsevišķa saruna raisījās par grāmatu
“Lapsu kalniņa mīklas”. Autors bērniem saprotami izskaidroja par mūsu tautas vienu
no smagākajiem vēstures posmiem. Mums
patīk uzņemt viesus – ciemos bija atbraukuši
Jaunlutriņu pamatskolas 9. klases skolēni, kuri
kolektīvi bija izlasījuši šo grāmatu, tāpēc saruna notika abpusēji.
Biedrības „Lutriņu Sprīdīši” darba komanda

uzsākusi realizēt Saldus novada pašvaldības
projektu fonda atbalstīto projektu “Vides objekta – „Kurzemes klade” izveide”. Pirmā
aktivitāte būs Mākslas svētki 6. jūnijā Lutriņos
un skiču metu konkurss vides objektam.
Vadakstes pagastā
Agita Bleidele, Vadakstes pagasta kultūras
darba organizatore
1. maijā Vadakstes tautas namā notika
Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki.
Piedalījās pieci vokālie ansambļi – Rubas,
Zaņas, Kursīšu, Gaiķu un Vadakstes. Paldies
ansambļu dalībniekiem un vadītājiem par
dalību mūsu pasākumā!
Ieva Ģērmane, Vadakstes pagasta sporta
darba organizatore
16. maijā Saldus novada svētku ietvaros
mūsu sportisti piedalījās North66 Baltic
velo braucienā un svaru bumbas celšanas
sacensībās. 23. maijā piedalījāmies novada
čempionātā novusā sievietēm. 30. maijā
Vadakstē notika volejbola diena.
Aina Statkus, bibliotēkas vadītāja
8. maijā notika pasākums “Mīlestības
apliecinājums” – mātes cildinājums dzejā,
prozā, mākslas darbos. Bibliotēkas vadītāja
pastāstīja par Mātes dienas svinēšanas
pirmsākumiem un nolasīja sacerēto dzeju,
veltītu savai mammai. Arī pārējie pasākuma
dalībnieki lasīja dzeju un dalījās atmiņās par
vistuvāko, dārgāko cilvēku – māti.
Aprīlī un maija sākumā sieviešu biedrībai
“Vadakstes liepas” notika nodarbības, kurās
gatavoja noformējumu pagasta pārvaldes
zārdu izstādei. No plastmasas zaļajām pudelēm
tika darināts Vadakstes simbols – ozols, kā arī
ūdensrozes un dažādas puķes.
Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, Zaņas
pagasta kultūras darba organizatore
19. maijā Dienas centrā
notika “Ģimenes diena”.
Spēlējām spēles un gājām
rotaļās,
katrs
pasākuma
dalībnieks izveidoja Ģimenes grāmatu.
Pēcpusdiena turpinājās pie maltītes, pārrunājot
katras ģimenes iecienītākās receptes un
kopīgās ģimenes izklaides.
Bērnu amatierkolektīvs “Dzirkstele”, pirmo
reizi ietērpjoties raganas un mošķu tērpos,
piedalījās Valpurģu nakts izdarībās Tērvetē.
Režisore Ilma Kamkovska saka sirsnīgu
paldies par šo iespēju Zaņas pagasta pārvaldei
un bērnu vecākiem.
16. maijā Zaņas pagasta sportisti piedalījās
Saldus novada svētkos. Svētku gājienu
kuplināja gan Zaņas pagasta sportisti, gan
lielāki un mazāki pašdarbnieki, kā arī pagasta pārvaldes darbinieki un vairāki pagasta

iedzīvotāji.
28. maiju Zaņas pagasta pirmsskolas
izglītības grupiņas “Varpiņa” audzēkņi, pedagogi, vecāki un viesi aizvadīja ļoti patīkamā
svētku gaisotnē – izlaidumā.
29. maijā Zaņas iedzīvotājus priecēja Vadakstes amatierkolektīvs ar viesizrādi. Paldies
Vadakstes pašdarbniekiem, kuri veltīja savu
laiku, lai paviesotos Zaņā. Paldies ikvienam
pasākuma apmeklētājam!
Maijs zaņeniekiem sportā bija ļoti aktīvs un
panākumiem bagāts.
1. maija stafetes skrējienā komanda
”Virāža-Z” no Zaņas izcīnīja 4. vietu biedrību
komandu vērtējumā.
2. maijā Aizputē norisinājās Latvijas motosporta federācijas sacensību 1. posms, kurā
Mariss Rake izcīnija 5. vietu, bet 9. maijā
Saldū Mariss izcīnīja 2. vietu L.A.M.A. 3.
posma sacensībās.
3. maijā Māris Mažrims, Jānis Bogužs un
Nelda Žentiņa dažādu komandu sastāvos
piedalījās sacensībās “Stipro skrējiens”.
9. maijā Iecavā norisinājās Latvijas GPC
federācijas rīkotās sacensības spēka trīscīņā,
kurās piedalījās un izcilus panākumus guva
četri zaņenieki no komandas “Virāža-Z”:
1. vieta – Žanis Jēkabsons 13 – 16 g.v. grupā
(svara kategorija līdz 60 kg);
1. vieta – Dainis Bercis 17 – 18 g.v. grupā
(svara kategorija līdz 82,5 kg);
1. vieta – Dāvis Grīns 20 – 23 g.v. grupā
(svara kategorija līdz 100 kg);
1. vieta – Juris Meija 20 – 23 g.v. grupā
(svara kategorija līdz 110 kg).
16. maijā notika Saldus novada čempionāts
svaru bumbu celšanā. Zaņenieki no komandas “Virāža-Z’’ izcīnīja sekojošas vietas: 1.
vieta – Kristaps Peterlevics (kategorijā +85
kg), 2. vieta – Juris Meija (kategorijā +85
kg). Dāmām: 1. vieta – Elīna Meija, 3. vieta –
Kristīne Semkina.
Sandis Gedominskis piedalījās Lattelecom
maratona skrējienā, kurā sekmīgi noskrēja
10 km. 30. maijā Sandis piedalījās maratona
sacensībās Norvēģijā, kurās viņš skrēja 21 km.
23. maijā Rīgā notika Latvijas kausa izcīņa
virves vilkšanā, kurā Saldus komandas sastāvā
startēja Māris Mažrims un Kristaps
Peterlevics. Svara kategorijā 700 kg Saldus izcīnīja
2. vietu, bet 640 kg kategorijā – 3. vietu.
23. maijā Jelgavā norisinājās Latvijas
čempionāta 1. posms auto supersprintā, kurās
Modris Žentiņš izcīnīja 3. vietu, bet Nelda
Žentiņa izcīnīja 8. vietu.
Zirņu pagastā
Līga Liģeiķe, Zirņu pamatskolas skolotāja
8. maijā par prieku
māmiņām, vecmāmiņām,
tētiem un vectētiņiem
skolēni runāja dzeju un
dziedāja dziesmas svētku
koncertā.

12. maijā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji
devās pieredzes apmaiņā uz Pampāļu pamatskolu.
12. maijā skola ieguva 2. vietu un naudas
balvas SIA “Viduskurzemes AAO” rīkotajā
projektā “Zaļais tīkls”.
15. maijā pēdējā zvana diena bija 9. klases
skolēniem. Pasākumu organizēja 8. klase,
bet veiksmi eksāmenos un labus ceļa vārdus
vēlēja arī pārējo klašu skolēni.
16. maijā novada svētku gājienā piedalījās
skolas folkloras pulciņa dalībnieki, kā arī
pirmsskolas un skolas skolotāji un darbinieki.
22. maijā dažāda vecuma skolēni kopā ar
skolotājām apmeklēja AHHA zinātnes centru
Tartu.
Pēdējā maija nedēļā gandrīz visas klases
devās pārgājienos, ekskursijās un izbraukumos ar velosipēdiem.
30. maijā folkloras pulciņa dalībnieki
piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku rotaļu programmas “Riti raiti”
modelēšanas sarīkojumā Liepājā.
31. maijā noslēdzās projekts “Mācos
spēlējoties”, kā laikā tika iegādātas dažādas
galda spēles un rīkoti spēļu turnīri.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras
darba organizatore
Maijs ir aktīvas rosības, jaunas iedvesmas un
cerību laiks. Vasarai sākoties, gribētu novēlēt
ļaudīm atrast prieka brīžus, lai iegrimtu dabas
krāsās, smaržās un skaņās.
14. maijā Striķu pamatskolā atskanēja
pēdējais zvans. Devītās klases skolēni ir
pietuvojušies vienam no skaistākajiem
pasākumam – izlaidumam. Pārvarēta
eksāmenu barjera un domu lidojums var
traukties uz citu pusi, uz citu skolu, uz jaunām
zināšanām.
15. maija vakarā skolas bērni priecēja savus
vecākus Māmiņdienas koncertā. Pasākumā
bija dzirdamas mīļas dziesmiņas un no sirds
varēja izsmieties skečos, kurus katra klase
uzveda, balstoties uz filmas “Emīla nedarbi”
epizodēm.
16. maijā mēs piedalījāmies Saldus novada
svētku gājienā. Zvārdes pagastā šajā gadā ir
nākuši pasaulē daudz bērniņu, tāpēc lepojamies ar mūsu mazuļiem un braši demonstrējām
to Saldus novada svētku gājienā. Kalpaka
laukumā starp daudziem citiem zārdiem tika
uzstādīts arī Zvārdes pagasta zārds uz kura
rotājās krāsaini lakati, rakstaini cimdi un
zeķes, pilni labības maisi un īsta aitu vilnas
dzija. Bērni no Striķu pamatskolas piedalījās
svētku atklāšanas koncertā. Lai arī pūta stiprs
un auksts vējš, bērni sparīgi dziedāja un
priecēja skatītājus.
Pateicamies visiem, kuri līdzēja šos svētkus
padarīt tik krāšņus un jaukus.
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Pagastu pārvalžu izstāde “Novada rakstu zīmes”

Svētku programma uz Kalpaka laukuma skatuves
Svētku gājiens

Motoparāde Saldus ielās
Aktivitātes bērnu rotaļu laukumā

Draiskais skrējiens “Ciecernieks”

Uzstājas apvienība “Rakstu raksti” un Saldus novada
deju kolektīvi

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 56, 2015. gada JŪNIJS Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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