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Saldumu svētki priecē saldeniekus un viesus
Maija Rjabova, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste

S

aulainā un skaistā vasaras
dienā Kalnsētas parkā pēc trīs
gadu pārtraukuma atkal tika svinēti
Saldumu svētki.
Dienas gaitā gan mazi, gan
lieli kārumnieki varēja ļauties
vēderpriekiem, apmeklējot Mazās
saldumu tūres telti un baudot
visdažādākos našķus.
Uz tiltiņa pie ieejas Kalnsētas
parkā notika Pūksprunguļu mešanas
čempionāts, virvju trasē virs Cieceres
upes katram bija iespēja pārbaudīt savu
veiklību, bet pie SIA “Saldus pārtikas
kombināts” stenda tika noskaidrots,
kurš ir veiklākais konfekšu “Gotiņa”
tinējs.
Pļaviņa aiz skatuves bija atvēlēta
dažādām radošajām darbnīcām un
atrakcijām – pieaugušie varēja vērot
mucu tapšanas gaitu, bet mazie svētku
apmeklētāji ar prieku izmēģināja
savas prasmes kādā no radošajām
darbnīcām, apgleznoja bišu stropus,
priecājās piepūšamajās atrakcijās un
samīļoja dzīvnieciņus.
Arī par kultūras programmu bija
īpaši padomāts – bija gan Laura Reinika un MC orķestra, gan vokālās grupas
“Karameles” un folkloras kopas “Medainis” uzstāšanās. Tāpat pasākuma
apmeklētāji varēja noskaņoties XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem brīnišķīgā koncertā
“Sadziedam un sadancojam Saldū”.
Vakarā pēc gaisa balonu sacensībām
notika arī balonu spīdēšanas pasākums.
Pateicamies
visiem
svētku
apmeklētājiem un atbalstītājiem!
Tapt svētkiem palīdzēja: Saldus novada pašvaldība, SIA “Saldus pārtikas
kombināts”, SIA “Saldus Maiznieks”,
AS “Druva Food”, SIA “Cannelle
Bakery”, mājražotājs “Biezpiena bumbeles”, bišu drava “Ēberliņu drava”,
SIA “Meduspils” un SIA “Jānis”.●

Mazā saldumu tūre

Gaisa baloni virs Saldus ezera

Koncerts “Sadziedam un sadancojam Saldū”

Laura Reinika un MC orķestra koncerts
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2. Jūlija Saldus novada domes sēde

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
Šoreiz sēdē tika skatīti 70 lēmumprojekti.
• Deva piekrišanu Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais
dienests” iestāties biedrībā “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienība”. Biedrības mērķis ir veicināt sociālā darba un
sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību.
• Apstiprināja nolikumus sociālajai dzīvojamajai mājai Celtnieku ielā
2A, Saldū, un sociālajai dzīvojamajai mājai “Rūķīši”, Lutriņu pagastā.
• Apstiprināja Saldus novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” un “Saldus radio” 2014. gada publiskos pārskatus.
• Izsniedza SIA “Jaunie meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju līdz 2023. gada 22. maijam smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Kokmuiža” nekustamajā īpašumā “Bramanīši”, Zvārdes
pagastā, Saldus novadā.
• Nolēma veikt pakāpenisku ģeodēzisko datu atjaunošanu un
pilnveidošanu Saldus novadā kārtējo mērniecības darbu un ar
būvniecību saistīto projektu ietvaros.
• Akceptēja projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 2. aktivitātes
“Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā”
2.4. apakšaktivitātes pasākuma ietvaros veikt būvprojektēšanu objektam “Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojuma pārbūve un divu
stāvlaukumu izbūve uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Saldū, Saldus novadā”. Projekta pasākuma īstenošanai apstiprināja šādu finanšu
plānu: kopējais budžets – 17 000,00 euro; Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums - 12 351,00 euro; pašvaldības līdzfinansējums – 4
649,00 euro.
• Nolēma nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas

Saldus novada skolu
centralizēto eksāmenu vidējie
rezultāti 2015
Dati no VISC apkopojuma par 2015. gada CE rezultātiem
Latvijas mācību iestādēs.
Nr.

Skolas

Vidējais kop- Vieta
procents

1.

Saldus 1.
vidusskola

59,9%

97.-98.v.

2.

Saldus 2.
vidusskola

53,6%

197.-200.v.

3.

Druvas
vidusskola

63,4%

53.-54.v.

4.

Ezeres
vidusskola

43,0%

345.v.

5.

Kalnu vidusskola

39,7%

368.v.

6.

Saldus Vakara
vsk.

37,1%

390.-391.v.

7.

Saldus
Profesionālā vsk.

35,1%

390.-391.v.

Vidējais valstī – 50,17%
Augstākais valstī - 82,8% ( Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)
Zemākais valstī - 16,5% ( Profesionālā vidusskola
RIMAN) ●
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tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām vai biedrībām
Zaņas, Zvārdes, Jaunauces, Lutriņu, Kursīšu, Zirņu un Rubas pagastos.
• Nolēma izsolīt dažādus pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus
un apstiprināja pašvaldībai piederošu īpašumu izsoļu rezultātus.
• Nolēma pieņemt dāvinājumus pašvaldībai – nekustsmo īpašumu Vadakstes pagastā, kā arī finanšu līdzekļus.
• Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Apvienotajai Jaunauces
un Rubas pagastu pārvaldei piederošo kustamo mantu – traktortehniku
un smago tehniku.
• Piešķīra līdzfinansējumu 300 euro biedrības “Saldus saulesstīga”
sabiedriskās aktivitātes “Radi, raksti, rādi!” realizācijai; 300 euro
biedrības “Mantinieki” sabiedriskās aktivitātes “Izdzīvošanas diennakts” realizācijai; 300 euro biedrības “Ezeres makšķernieki”
sabiedriskās aktivitātes “Slūžu svētki Ezerē - 2015” realizācijai; 300
euro Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes reģionālajai
nodaļai sabiedriskās aktivitātes “Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets”
realizācijai un 300 euro Saldus Diabēta biedrības sabiedriskās aktivitātes
“Veselīgs un kustīgs dzīvesveids” realizācijai; slēdzot līgumus ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projektu realizācijā.
• Pieņēma lēmumu piedalīties humānās palīdzības projektā Ukrainai
un piešķirt finansējumu 1000 euro.
• Piešķīra finansējumu 16 300,82 euro Saldus novada pašvaldības
dzīvokļu īrnieku parādu apmaksai SIA “Saldus namu pārvalde”, kā arī
uzdeva SIA “Saldus namu pārvalde” veikt visas iespējamās darbības
parādu piedziņai. Pēc parādu atgūšanas līdzekļus ieskaitīt Saldus novada pašvaldības kontā.
• Apstiprināja Saldus novada domes 2014. gada publisko pārskatu.
Pilns sēdes apraksts pieejams Saldus novada
www.saldus.lv sadaļā “Pašvaldība”/”Dokumenti”. ●
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Īstenots projekts „Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus
pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru”

Maija Rjabova, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste

C

eturtdien, 9. jūlijā, Kuldīgas
ielas atpūtas laukumā pie
pilsētas robežas pulcējās Saldus
novada pašvaldības, būvnieku,
būvuzraugu un Valsts reģionālās
attīstības aģentūras pārstāvji, lai
atklātu rekonstruēto Kuldīgas
ielas posmu.
Pasākums tika atklāts ar Kristas
Vīndedzes, kā arī Saldus mūzikas
skolas pedagogu un audzēkņu
pūtēju ansambļa uzstāšanos.
Turpinājumā Saldus novada
domes priekšsēdētāja pateicās
visiem, kuri palīdzēja tapt projektam un norādīja, ka Saldus novada
pašvaldība šī projekta īstenošanai
papildus ieguva Virssaistību fonda
jeb pilsētvides finansējumu, jo
apkārtnē atrodas liels ražošanas
uzņēmumu un nodarbināto skaits.
SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols pau-

da gandarījumu par veiksmīgo
sadarbību ar Saldus novada
pašvaldību un uzsvēra, ka tā ne tikai vārdos, bet arī darbos cenšas
rūpēties par uzņēmējiem Saldus
novadā.
Ginta Ernšteina, Saldus novada pašvaldības galvenā projektu
vadītāja
Saldus
novada
pašvaldība
no 2013. gada 4. marta līdz
2015. gada 4. jūlijam īstenoja
ERAF
līdzfinansētu
projektu
Nr.
Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/
VRAA/006
“Uzņēmējdarbības
vides attīstība Saldus pilsētā,
rekonstruējot
Kuldīgas
ielas
infrastruktūru”. Projekta mērķis ir
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību
un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti
Saldus
pilsētā,
rekonstruējot
Kuldīgas ielas infrastruktūru.

Projekta ietvaros tika izveidota
ietve ar veloceliņu Kuldīgas ielā
posmā no v/a A9 Rīga (Skulte)Liepāja līdz Saldus pilsētas
robežai, rekonstruēta ielas brauktuve, izbūvēts jauns ūdensapgādes
un sadzīves kanalizācijas tīkls,
rekonstruēts krustojums virzienā
uz SIA “Saldus gaļas kombināts”,
veikti teritorijas labiekārtošanas
darbi un satiksmes drošības
uzlabošanas pasākumi – uzstādītas
aizsargbarjeras gājējiem, izveidota
drošības saliņa u.c.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir EUR 843 010.28, no
tām ERAF finansējums – EUR
716 558.24, valsts budžeta dotācija
– EUR 18966.88, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 107485.16.
Īstenojot projektu, nodrošināta
komfortabla un droša satiksmes
kustība, uzlabota mobilitāte un vides
pieejamība, sakārtota infrastruktūra
un izveidota pievilcīga vide – šie
ir būtiski aspekti uzņēmējdarbības
attīstībai. ●

Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” aicina savai komandai pievienoties
šādus kolēģus:
• Kultūras projektu vadītāju (sadarbības jautājumos);
• Kultūras projektu vadītāju (pasākumu rīkotāju);
• Direktora vietnieku (-ci) kultūras jautājumos;
• Skaņas un gaismu tehniķi;
• Kasieri.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Kultūras projektu vadītājs (-a)
(sadarbības jautājumos)”, “Kultūras projektu vadītājs (pasākumu rīkotājs)”,
“Direktora vietnieks (-ce) kultūras jautājumos”, “Skaņas un gaismu tehniķis”
vai “Kasieris” sūtīt līdz š.g. 21. jūlijam uz e-pastu tic@saldus.lv vai iesniegt
personīgi Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Striķu ielā 3, Saldū.
Tālrunis papildu informācijai: 63807444.
Par prasībām pretendentiem un galvenajiem darba pienākumiem sīkāk var
uzzināt www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība/Vakances

Saldus
novada
Būvvaldes
darba laiks
vasarā
Saldus
novada
pašvaldība informē,
ka
Saldus
novada būvvalde no
20.07.2015.
līdz
03.08.2015.
būs
slēgta.
Šajā laika periodā
netiks nodrošināta
būvvaldei adresēto
d o k u m e n t u
pieņemšana
un
izsniegšana.

Izsludināts
projektu
konkurss
Kurzemes NVO

Linda
Maslobojeva,
Kurzemes NVO atbalsta
centra projektu koordinatore
urzemes NVO
atbalsta centrs
izsludina NVO projektu konkursu
Kurzemes biedrībām un
nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”
Ir trīs atbalstāmās jomas
–
“Pilsoniskās
sabiedrības iniciatīvas”,
“Starpkultūru
dialoga
veicināšana” un “Romu
kopienas integrācija un
līdzdalība”. Kopējā pretendentiem
piešķiramā
finansējuma summa ir 15
000 EUR. Vienam projektam maksimālā piešķiramā
summa pamata līmenī
ir 500 EUR, pieredzes
līmenī 1000 EUR, 3.
atbalstāmajā jomā – līdz
1 500 EUR. Pretendentiem nav nepieciešams
līdzfinansējums projektu
īstenošanai. Viens pretendents var iesniegt vairākus
projekta
pieteikumus.
Projektu
pieteikumi
jāiesniedz, sūtot pa pastu
vai personīgi biedrībai
“Kurzemes NVO atbalsta
centrs’’ Kr. Valdemāra ielā
17a, Talsi, LV- 3201 līdz
2015. gada 17. jūlija (pasta zīmogs) plkst. 17.00.
Plašāka
informācija:
www.kurzemesnvo.lv.
Projektu
īstenošanas
laiks ir no 2015. gada 13.
augusta līdz 2016. gada
24. janvārim. Jautājumus
par projektu konkursa
pieteikumu sagatavošanu
sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv!
Projektu konkurss tiek
organizēts līdzdarbības
līguma ietvaros Kultūras
ministrijas konkursa „Par
atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu
veikšanu
pilsoniskās
sabiedrības
attīstības un starpkultūru
dialoga jomā”. ●

K
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Rubas speciālajā
internātpamatskolā Erasmus +
KA2 projekts “Mākslas un speciālā
izglītība”
Marita
Kudiņa,
jekta
vadītāja
internātpamatskolā

M

proRubas

ācību gads beidzies,
skolā jau nosvinēta
izlaiduma balle. Šogad apliecību
par profesionālo pamatizglītību,
pirmo kvalifikācijas līmeni,
saņēma četri jaunieši.
Svarīgākais vēlējums absolventiem – veiksmīgi atrast darbu.
Bet skaudrā patiesība ir tāda, ka
jauniešiem ar garīgās attīstības
traucējumiem ir problemātiski
integrēties darba vidē, jo viņiem
nav skaidru mērķu savai nākotnes
nodarbinātībai.
Lai rastu risinājumu šai
problēmai,
mūsu
skola
iesaistījusies projektā “Māksla
un speciālā izglītība” no programmas Erasmus + KA2. Projektā,
kas ilgs divus gadus, piedalās trīs
dalībvalstis – Latvija, Igaunija un
Spānija.
Latviju pārstāv biedrība KAC
(projekta
koordinators),
kā
arī Lažas un Rubas speciālās
internātpamatskolas, Igauniju –
biedrība LOOMETARU un Hilarius koledža, Spāniju – koledža
“Virgen de Lourdes”.
Projekta mērķi:
• Izstrādāt alternatīvas pieejas
apmācībai, lai jauniešus ar
garīgās attīstības traucējumiem
integrētu sabiedrībā un darba
tirgū;
• Veicināt izglītības iespējas,
balstoties uz līdzdalību Eiropas Savienības pasākumos un
palīdzēt uzlabot lingvistiskās un
profesionālās prasmes tiešajiem
labuma guvējiem no projekta:
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projekta personālam, skolotājiem
un skolēniem;
• Izstrādāt sistēmas, lai
apmainītos ar labo praksi,
izglītojot jauniešus ar garīgās
attīstības
traucējumiem
un
integrētu sabiedrībā un darba
tirgū.
2014. gada decembrī notika
starptautiskā projekta sanāksme
Madridē. Pirmajā sanāksmē
koledžas “Virgen de Luordes”
vadība un strādājošie profesionāļi
mūs iepazīstināja ar savām
darba metodēm. Mums bija
iespēja iepazīties ar pansionātu
un
nodarbinātības
centru
pieaugušiem invalīdiem “Las Jaras”.
Katras projektā iesaistītās
skolas pārstāvji prezentēja savu
mācību iestādi, skolas mērķus,
uzdevumus un izglītības programmas. Projekta dalībnieki apsprieda darba plānu turpmākajam
darba periodam.
Otrā projekta sanāksme notika 2015. gada martā Madridē,
kurā guvām pieredzi no Madrides skolas organizētajām
meistarklasēm
–
šūšanā,
galdniecībā, metālapstrādē un
keramikā. Praktiski darbojāmies
visās meistarklasēs. Projekta
laikā apmeklējām siltumnīcu
kompleksu, kurā pēc skolas
beigšanas strādā jaunieši ar
garīgās attīstības traucējumiem.
Projekts turpināsies līdz 2016.
gada septembrim, kura laikā notiks plānotās aktivitātes Tallinā
un Madridē. ●
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Saldū atklāts Māra Čaklā skvērs
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste

P

ašā Saldus centrā tika atklāts Māra Čaklā skvērs. Tā vidū
atrodas Kārļa Īles veidotā strūklaka “Medus piliens”, kas
tapusi, iedvesmojoties no M. Čaklā dzejas.
Līdz šim skvēra teritorijai nebija oficiāla nosaukuma. Tā tika dēvēta
par Līgo skvēru vai Strūklakas laukumu.
Māra Čaklā skvēra atklāšanas pasākums notika dzejnieka un publicista dzimšanas dienā – 16. jūnijā. Pie skvēra uzstādīta Māra Čaklā
skvēra norāde, ko svinīgajā pasākumā simboliski atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa. Pasākuma iniciatori bija Saldus Rotari kluba pārstāvji. Pasākumā piedalījās arī Māra Čaklā skvēra
norādes autors Egils Mednis, dzejnieka radinieki un citi interesenti.
Latviešu dzejnieks un publicists Māris Čaklais dzimis 1940. gada
16. jūnijā, Saldū. Iedvesmojoties no Čaklā dzejas, ir tapuši neskaitāmi
skaņdarbi. Visvairāk dziesmu ir komponējis Imants Kalniņš, bet arī
citus uzrunājusi M. Čaklā dzeja, to vidū – Pēteris Vasks, Raimonds
Pauls, Imants Zemzaris, Valdis Zilveris, Ēriks Ķiģelis, Uldis Stabulnieks un citi. ●

Sudraba karotītes saņem 26 bērniņi
Silvija Jakševica , Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

A

r jautrām BJC vokālā
ansambļa “Notiņas”
dziedātām dziesmām 13. jūnijā
sākās kārtējais sudraba karotīšu
pasniegšanas pasākums Saldus
novada jaunajiem pilsoņiem.
Laiks paies ātri, un par šo
pasākumu vecāki varēs savam bērnam stāstīt un rādīt
fotogrāfijas.
Bet šajā dienā 26 laimīgas
ģimenes saņēma sudraba karotīti
ar Saldus novada ģerboni, kā
arī apsveikumus. Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa
vēlēja mazajiem novadniekiem

izaugt par krietniem cilvēkiem,
būt veseliem un vienmēr godāt
savu dzimto pusi – Saldus novadu. Jau tradicionāli pasākumā
piedalījās arī vecvecāki un viesi. Šoreiz pateicības vārdus par
svinīgo pasākumu izteic arī viesi
no Valmieras puses.
Mūsu novadā dzimst bērni!
Salīdzinot piecus mēnešus, šogad
ir reģistrēti par 30 bērniem vairāk
nekā pagājušajā gadā.
Lūdzam vecākus, kuri nevarēja
ierasties uz pasākumu, saņemt
karotīti Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā. Atgādinām,
ka karotītes tiek glabātas vienu
gadu, pēc gada karotīti saņemt
vairs nevarēs.
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Noslēgušās apmācības “Jauno līderu
akadēmija 1”
Līna
Mačiņa,
apmācību dalībniece

LLU Senāta stipendiju saņems Krista
Tumova no Saldus novada
Ilvija Melne, LLU portāla
redaktore

N

o 17. līdz
19. jūnijam
Saldus jauniešu
atpūtas un iniciatīvu
centrā “Šķūnis”
notika projekta “No
domas līdz dalībai 2”
apmācības “Jauno
līderu akadēmija
1”, kurās jaunieši
mācījās pareizi rakstīt
projektus, lai vēlāk to
varētu darīt patstāvīgi.
Apmācības
vadīja
Rinalds Rudzītis un
Rudīte Muraševa.
Piedalījās
vairāki
jaunieši no Ezeres,
Jaunlutriņiem, Šķēdes,
Pampāļiem, Striķiem
un Saldus. Katrs, kurš
piedalījās šajā projektā,
atnāca ar kādu ideju,
ko vēlētos īstenot un
kas būtu noderīga Saldus novada jauniešiem.
Projekta trīs dienās
katrs pilnveidoja savu
ideju un pamazām

SALDUS NOVADA VĒSTIS

P

sāka rakstīt projektu.
Piemēram, Ketija no
Ezeres vēlas iekārtot
Ezeres jauniešu centru lietderīgai laika
pavadīšanai.
Elīna
no Lutriņiem vēlas
Lutriņos
izveidot
volejbola
laukumu.
Līga no Saldus vēlas
uzaicināt
jauniešus
lietderīgi pavadīt laiku,
dodot iespēju apgūt
animācijas veidošanas
mākslu.
Kopā
jaunieši

izdomāja 12 idejas,
kuras
noslēgumā
prezentēja
JIC
“Šķūnis” darbiniekiem
un Jaunatnes lietu
konsultatīvās
padomes
pārstāvjiem.
Ir cerība, ka daļa projektu tiks iesniegti
projektu konkursam
“Jauniešiem
Saldus
novadā!”
Paldies
visiem
jauniešiem,
kuri
piedalījās apmācībās!

●

ar teicamām sekmēm
un aktīvu sabiedrisko
un zinātnisko darbību
Kristai Tumovai no Saldus
novada piešķirta pagodinošā
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) Senāta
stipendija EUR 1600
apmērā, kuru viņa saņems
nākamajā studiju gadā.
Krista Tumova nāk no Saldus novada Kursīšu pagasta
un šovasar pabeigusi LLU
Lauku inženieru fakultātes
maģistra studiju programmas “Būvzinātne” pirmo
kursu. Iepriekšējā studiju
gadā, iegūstot inženierzinātņu
bakalaura grādu, K. Tumova
absolvēja LLU studiju programmu “Zemes ierīcība” un
līdz ar to izvēlējās mācības
būvzinātnes apakšprogrammā
“Ģeodēzija”. Pēc maģistra
grāda
iegūšanas
viņa
plāno turpināt studijas arī
doktorantūrā.
Jauniete spējusi apvienot
studijas ar nopietnu zinātniski

pētniecisko
darbu.
Par
izstrādāto pētījumu “Latvijā
darbojošos bāzes staciju
vertikālā
un
horizontālā
stabilitāte” viņa ieguvusi
Latvijas Mērnieku biedrības
diplomu par labāko diplomprojektu.
K. Tumovas dzīvē nopietna
vieta atvēlēta arī mūzikai,
tāpēc jau kopš pamatstudiju 1.
kursa viņa dzied LLU sieviešu
korī “Liepa”, kas šī gada 11.
martā atzīmēja pastāvēšanas
65. gadadienu. Kora jubilejas
pasākumā viņa saņēma arī
LLU rektores Irinas Pilveres
pateicības rakstu par ilggadēju
ieguldījumu kora skanējumā.

Vasaras nometne jauniešiem “Apgriez vasaru otrādi!”
labāk” popularizēšana. Kas tad īsti ir Ļuda?
Uz to atbildēt nav viegli, bet var teikt to, ka
daļa no Ļudas mīt ikvienā.
Piecu dienu laikā jaunieši sadraudzējās savā
starpā, radoši darbojās, kā arī rakstīja teicienus
par to, kas svarīgs viņu dzīvē.
Nometnē tika radīti šādi Ļudas teicieni:
• Iekritu strūklakā, nesanāca selfijs!
• Pārāk maza eglīte? Pieej tuvāk!
• Ja nevar krāt naudu, iegādājies vecmāmiņu!
• Visi redz apakšveļu, labi, ka uzvilku!
• Briesmonis skapī,nav kur paslēpt mīļāko!
• Nav kam stāstīt savus noslēpumus? Ieraksti
internetā!
• Nepietiek laika? Saplēs pulksteni!
• Nav naudas? Bezmaksas diēta ar garantētu
rezultātu!
Lai uzinātu vairāk par Ļudu, ieskaties @
Luda_zina_labak

A

r Saldus novada pašvaldības projektu
fonda atbalstu JIC “Šķūnis” no 8.
līdz 12. jūnijam norisinājās dienas nometne
jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem –
“Apgriez vasaru otrādi”.

Šāda veida nometne notika jau otro gadu,
tapēc bija arī vairāki dalībnieki, kas piedalījās
atkārtoti.
Nometnes galvenā tēma šogad bija radošā
rakstīšana, konkrētāk, kustības “Ļuda zina

Projektu “Apgriez vasaru otrādi” finansē
Saldus novada pašvaldības projektu fonds ●
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Turpinās aktivitātes projektā “Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”
Eva Jēkobsone , Saldus novada pašvaldības
projektu vadītāja

V

asarā
projekta galvenā
aktivitāte
ir dienas
nometnes, kurās piedalās asistenti kopā ar
ģimenēm. Dienas nometņu mērķis ir uzlabot
asistentu kontaktus ar ģimenēm, iegūt jaunas zināšanas.
Ģimenes piedalās dažādās aktivitātēs,
radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās un
personību izzinošās nodarbībās, vecākiem
iespēja uzklausīt un diskutēt ar psihologu.
Nodarbības ilgs līdz augustam, taču vairākām
grupām tās jūnijā beidzās. Kopā visa projekta
laikā katrai grupai tiks organizētas 14 dienas
nometnes.
Projektu realizē biedrība “Māmiņu klubs
“Pogas”
(proj.
Nr.
2012.EEZ/PP/1/
MEC/033/021).
Šoreiz pārdomās dalās Saldus novada sociālie
darbinieki:
Dagnija Elere, Nīgrandes pagasts: “Mums
ļoti patika rezultāts – abas māmiņas kļuvušas
pašpārliecinātākas, sākušas domāt pozitīvāk,
sapratušas, ka ir lietas, kuras var mainīt, un tas
neprasa lielus līdzekļus, bet sagādā prieku gan
pašām, gan bērniem. Centāmies nometņu laikā
caur praktiskām nodarbībām sniegt zināšanas
jautājumos par bērnu audzināšanu, par darbiem dārzā, mājā, virtuvē un par savstarpējām
attiecībām”.
Agrita Sleže, Šķēdes pagasts: “Pateicoties
projektam, kā sociālais darbinieks esmu ieguvusi papildus resursu darbā ar ģimeni – asistentu, kurš pārzina ģimeni, viņu problēmas.
Tagad ir iespējama viedokļu apmaiņa ne tikai pie risku izvērtēšanas, bet arī, lai veidotu
rehabilitācijas plānu un saskarsmi ar ģimeni.
Ģimenei mazinājies parādu slogs, jo tiek
plānots budžets un nomaksāti komunālie

maksājumi, elektrība, sadalīta nauda pārtikai.
Ģimenes ieguvušas papildus prasmes, kuras var izmantot ikdienas dzīvē. Mamma
iemācīta bērniem uzšūt skolai penāļus, sporta
maisiņus. Ja nav līdzekļu jaunām rotaļlietām,
tās iemācītas šūt pašiem ar saviem spēkiem un
materiāliem. Iegūtas jaunas zināšanas ēdienu
gatavošanā, notikusi recepšu apmaiņa”.
Ilze Ševele, Saldus pilsēta: “Kā ieguvumu
varu minēt asistējamo ģimeņu un pašu asistentu jauno pieredzi, kura balstīta uz pozitīvām
pārmaiņām. Asistējamās ģimenes ir guvušas
citādu skatījumu par to, kā radoši, aktīvi
un interesanti var pavadīt brīvo laiku kopā
ar bērniem, kā arī jaunu tradīciju ieviešanu
ģimenēs. Sociālo darbinieku ieguvums:
asistējamo ģimeņu vecāki kļuvuši atvērtāki,
“runīgāki”, nebaidās paust savu viedokli.
Radošās nometnes emocionāli tuvina vecākus
un bērnus. Bērni ir apguvuši daudz jaunu
tehnoloģiju izmantošanu, gatavojot radošos
darbiņus”.
Gunta Konuševska, Novadnieku pagasts:
“Projekta laikā nostiprinājās asistentu kontakti ar ģimenēm un sociālajiem darbiniekiem.
Ģimenes ieguva jaunas zināšanas, attīstīja
savas prasmes. Bija daudz radošo darbnīcu,
netradicionālās sporta spēles un sadzīviskas
prasmes attīstošas nodarbības. Īpaši ģimenēm
patika dienas nometnes. Kopā strādājām un
atpūtāmies pie dabas, devāmies ekskursijās.
Kopām latviešu tradīcijas, svinot vasaras un
ziemas saulgriežus.
Ne viss gāja tik gludi un viegli. Bija arī
ģimenes, kuras nespēja pieņemt ģimeņu asistentus, līdz sadarbība tika pārtraukta. Tam
par iemeslu bija personu temperamenta un
raksturu nesaderība, atšķirīgas vērtības un
skatījums uz dzīvi. Var arī saprast vecākus,
kuri veidojuši savu dzīvi pēc pieredzes, ko
pārņēmuši no saviem vecākiem, bet tagad
jāveic kaut nelielas izmaiņas, kas, protams,
sagādā grūtības un neērtības. Ģimeņu asistentiem nebija viegli, neuzspiežot savas vērtības

Kursi pedagogiem “Vardarbības risku
mazināšana pedagoģiskajā procesā”
Aicinām Saldus novada skolotājus piedalīties A programmas kursos par
bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
• Kursu norises laiks – 2015. gada 25. augusts;
• Vieta – Saldū, Avotu ielā 12, pašvaldības ēkas lielajā zālē;
• Programmas apjoms – 6 stundas, saņemsiet kursu apliecību;
• Kursus vada profesionāla un pieredzējusi psiholoģe Dace Bērziņa;
• Kursus finansē Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde,
skolotājiem – bez maksas.
Pieteikšanās bez ierobežojumiem līdz 21. augustam pie Ilzes Vītoliņas:
ilze.vitolina@saldus.lv, vai pa tel. 26600955.
Piezīme. Likums par bērnu tiesību aizsardzību nosaka, ka katram pedagogam nepieciešami kursi vismaz sešu stundu apjomā bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos.

6

un izpratni par lietām, panākt izmaiņas ģimeņu
esošajā sistēmā. Vieglāk kontaktus ar ģimeņu
asistentiem veidoja bērni. Viņi gaidīja asistentus ierodamies, jo tad kopā varēja kārtot un
pārkārtot istabas, parādīt savus zīmējumus,
pastāstīt, kā gājis skolā, kas sagādājis prieku,
kas bēdas. Mēs kā darbinieki esam ieguvuši
atbalsta personas, kas atvieglo sociālā darbinieka reizēm vienmuļo darba ikdienu un mazina bezspēcības sajūtu, kas dažubrīd pārņem
sociālos darbiniekus, strādājot ar sociālā riska
ģimenēm”.
Dace Ķeķe, Zirņu pagasts: “Ģimene ir ieguvusi jaunu ģimenes draugu – ģimenes asistentu.
Tā ir persona, kas ir atbalsts sociālo prasmju
apgūšanā un nostiprināšanā. Palīdz ar padomu
bērnu aprūpē, audzināšanā, mājsaimniecības
vadīšanā, budžeta plānošanā, mēģina aktivizēt
ģimenes esošos resursus. Patīkami, ka ne jau
ģimenes asistents to dara ģimenes vietā, bet
KOPĀ ar ģimeni. Kā labākais pierādījums tam
ir notikušās dienas nometnes.
Ģimene ir pieņēmusi ģimenes asistentu,
kuram var uzticēties. Patīkami, ka bērniem
un vecākiem ir interese darboties radošajās
nodarbībās. Bērniem dota iespēja strādāt ar
dažādiem materiāliem, gatavot praktiskas
un savā mājā izmantojamas lietas. Ģimene
iemācījusies dalīt darbus, lai kopīgi sasniegtu vēlamo rezultātu. Mainījusies attieksme
vienam pret otru, prasme uzklausīt, pieņemt
cita viedokli.
Esmu novērojusi, kā, darbojoties dienas
nometnē, mainās ģimenes kopības izjūta.
Ja pirmajās nometnēs katrs centās darboties savrup, tad jau nākamajās bija jūtama
saliedētība pašu starpā. Prieku sagādā ģimenes
izaugsme. Redzu jaunus resursus, ko izmantot
darbā ar šo ģimeni”.
Sarmīte Bergholca, Rubas pagasts: “Nometnes dalībniekiem ir cēlies pašvērtējums,
ir kļuvuši drošāki, atvērtāki, nebaidās izteikt
savu viedokli. Mums ir izveidojies ciešāks
kontakts, iegūta lielāka klientu uzticēšanās”.

Kursi pedagogiem “Pedagoģiskā procesa
organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar
speciālām vajadzībām”
Aicinām Saldus novada skolotājus piedalīties A programmas kursos par
darbu ar bērniem, kuriem ir dažādi mācību traucējumi.
• Kursi notiks no 17. līdz 21.augustam Saldus 1.vidusskolā.
• Programmas apjoms – 36 stundas, saņemsiet kusu apliecību.
• Kursu programmu īsteno biedrība „Dažādība izglītībā”.
• Kursus daļēji finansē Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde,
tāpēc skolotājiem maksa par kursiem – 30 euro.
Pieteikšanās līdz 14. augustam pie Ilzes Vītoliņas: ilze.vitolina@saldus.
lv vai pa tel. 26600955. Vietu skaits ir ierobežots. Ja būs pieprasījums no
skolotāju puses, organizēsim vēl otru kursu grupu.
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Novadpētniecības ceļojošā izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem”
Vineta Mickēviča, Jaunlutriņu
pagasta bibliotēkas bibliotekāre

D

zejnieka Māra Čaklā
jubilejā, 16. jūnijā,
Jaunlutriņu pagasta bibliotēkā
tika atklāta Jaunlutriņu
novadpētniecības ceļojošā
izstāde “No Jaunmuižas līdz
Jaunlutriņiem”.
Jaunlutriņu attīstības biedrības
projektu
“Novadpētniecības
ceļojošā izstāde “No Jaunmuižas
līdz Jaunlutriņiem”” finansiāli
atbalstīja nodibinājums “CEMEX
Iespēju fonds”.
Projekta mērķis bija veicināt
iedzīvotāju piederību savam pagastam.
Izstādē vizuāli pievilcīgā formātā
aplūkojama informācija par
Jaunlutriņu pagasta bibliotēku,
Jukumu Vācieti, Jaunlutriņu
pamatskolu, vēsturiskajām ēkām

un ievērojamākām personībām
Jaunlutriņos. Šajā projektā ir ap-

kopota vēsturiskā informācija
sākot jau no 14.gs.
Darba
grupas
dalībniece,
Jaunlutriņu
novadniece
un
vēsturniece Ilze Lāce, veica
vienu no lielākajiem darbiem
informācijas apkopošanā, stāstu
par
Jaunlutriņu
pamatskolu
novietojot uz divām vizuāli
uzskatāmām plāksnēm. Lielu
ieguldījumu sniedza arī novadniece Sandra Medne, apkopojot informāciju par Jaunlutriņu
ievērojamākajām personībām.
Darba grupā iesaistījās arī citi
novadnieki: Silva Rēfelde, Andris Mickēvičs, Daiga Mickēviča,
Filomena Kļava, Ilze Kļava, Eva
Neilande, Lija Meļķerte, Vera
Ogule, Zaiga Freiberga, Dzidra
Rukmane, Līga Ketlere. Lai

precizētu datus un iegūtu vizuālos
materiālus, sadarbojāmies ar
J. Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzeju, Kuldīgas
medicīnas un vēstures muzeju,
Saldus pilsētas bibliotēku, LNB,
Jaunlutriņu pamatskolu. Lielu
ieguldījumu sniedza arī atbalstītāji
no Kuldīgas, piem., ārste Ināra
Rozentāle, kinorežisors un operators Ūldis Brauns.
Projekta gaitā bērni un jaunieši
aptaujāja savus ģimenes locekļus,
radus un paziņas, tā iesaistot lielu
daļu no vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta realizācijā tika iesaistīta
arī persona ar invaliditāti – Guntis Šķirinsks. Viņam bija uzticēts
maketēt iesūtītos attēlus un
informāciju.
Kopumā izstādē ir apskatāma
informācija par 39 cilvēkiem,
no kuriem 17 ir ievērojamas
Jaunlutriņu
personības,
kuras veicinājušas Jaunmuižas
– Jaunlutriņu attīstību un
atpazīstamību: Žanis Jansons
(Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, bijis Dobeles kājnieku
pulka kareivis), Jānis Bērziņš
(zootehniķis, lauksaimniecības
zinātņu doktors), Kārlis Eglītis
(gleznotājs, mākslas pedagogs),
Jānis Plaudis (rakstnieks), Fricis
Laimonis Burkevics (mākslinieks,
plakātists), Aina Jaunzeme (dz.
Gaile) (aktrise), Uldis Brauns
(operators,
režisors),
Māris

Čaklais (dzejnieks, prozaiķis un
žurnālists), Juris Kļava (ilggadīgs
kolhoza priekšsēdētājs), Marija
Plaude (dz. Orlovska), Jukums
Vācietis u.c.
Ir
aplūkoti
un
savākti
materiāli par vairāk nekā 30
vēsturiskajām ēkām, no kurām
24 ir pārskatāmi attēlotas un
ievietotas
novadpētniecības
ceļojošās izstādes materiālos:
Lutriņu baznīca, Mācītājmuiža,
barona kapliča, Anskrūzu dzirnavas, Jaunmuižas ēka, Laša
skola, “Čukura” krogs, muižas
klēts, krejotava, pasta māja, tautas nams, lielsaimniecība “Jēči”,
“Svites”, “Jātnieki”, dzejnieka
Māra Čaklā mājas “Kodoli”, Jukuma Vācieša mājas u.c. Vienā no
plāksnēm ir ievietota Jaunlutriņu
karte, kurā attēlotas vietas tām
mājām, kuras redzamas attēlos.
Tie materiāli, kuri neietilpa uz
izstādes apdrukātajām plāksnēm,
ir apkopoti un saglabāti papildus mapē, kura tiek pievienota
pie izstādes. Kopumā projekts
ir guvis pozitīvas atsauksmes
un atzinumu par šī projekta
nozīmīgumu nākotnē.

Biedrība “Novadnieku attīstībai” īsteno projektu ““Jostu darbnīcas” –
gatavojoties Latvijas Republikas simtgades Dziesmusvētkiem”

Sandra Plociņa

P

rojekta īstenošana tika uzsākta 2015.
gada 25. maijā, kad projekta dalībnieces
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Limbažiem.
Brauciena galamērķis – tikšanās ar Limbažu
tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna” dalībniecēm (studija šogad svin 50.
pastāvēšanas gadadienu).
Tikšanās laikā notika domu un pieredzes
apmaiņa, ikvienam brauciena dalībniekam
bija iespēja ieaust Latvijas Republikas himnas
vārdus kopējā audeklā.
Pēc tam mūsu ceļš veda uz SIA “Limbažu
Tīne”, kurā bija iespēja iepazīties ar vilnas
pārstrādes procesu, kā arī iegādāsies jostu
darbnīcām nepieciešamās izejvielas.
No 5. līdz 7. jūnijam Novadnieku pagasta
telpās norisinājās pasākums “Jostu darbnīca”,
kuru vadīja Anete Karlsone.
Darbnīcā bija iespēja apgūt dažādas jostu

aušanas tehnikas.
Projektu finansē Saldus novada pašvaldības
projektu fonds. Projekta partneri – Novadnieku pagasta pārvalde un Tautas lietišķās
mākslas studija “Saldus”;
Projekta mērķis – nodrošināt tradicionālo
prasmju un amatu attīstību Saldus novadā,
veicināt to pieejamību plašākai sabiedrībai.
Veicināt nemateriālā kultūras mantojuma
prasmju pārmantojamību.
Aktivitātes projekta ietvaros:
1. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu
tautas lietišķās mākslas studiju “Dzilna”
un SIA “Limbažu Tīne”, kura laikā projekta dalībnieces iepazīsies ar studijas darbu,
apmeklēs vilnas pārstrādes uzņēmumu;
2. Jostu darbnīcas, kuru laikā būs iespēja
iepazīties ar jostu darināšanas tehnikām un izgatavot savu jostu;
3. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas
amatnieku namu un tikšanās ar TLMS “Liepava” dalībniecēm.

4. Noslēguma pasākums 18. novembra svētku
pasākumā Novadniekos, kura ietvaros tiks
prezentēti projekta ietvaros tapušie darbi un
būs kopīga jostas aušana.
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Atzīmēti bērnu sporta svētki
Elga Grota, p/a “Saldus TIKS centrs” sporta
darba vadītāja

S

aulaini, jautri un sportiski aizvadīti
bērnu sporta svētki. Bērnu rotaļu
laukumā “Pīļuks” un Saldus Mūzikas un
mākslas skolas laukumā pulcējās bērni un
vecāki, lai piedalītos svētku atrakcijās un
pasākumos.
Ļoti lielu interesi gan maziem, gan lieliem
izraisīja Aivara Bergmaņa koka spēles
intelektam un veiklībai. Autors interesanti
un saprotami mācīja, kā katru spēli spēlēt,
savukārt vecāki uzzināja, kā vienkārši izgatavot koka spēles.

Biedrības “Saldene” atrakcijas – velokarti, līdzsvara riteņi, basketbola trenažieri,
šautriņas un mazā piepūšamā atrakcija visu
dienu bija ļoti pieprasītas. Paldies Ivaram
Liepam!
Pasākumu kuplināja arī Ieva Forstmane,
piedāvājot izjādi ar zirgu.
Nopietnākās sacensības bija riteņbraukšanā,
kur katrai vecuma grupai Zigurds Zeps bija
sagatavojis trasi. Vislielākā atsaucība bija
no pašiem mazākajiem – līdz trīs gadus
veciem bērniem. Piedalījās 17 dalībnieki.
Meiteņu konkurencē visātrākā bija Šarlote
Patmalniece, 2. vieta Sofijai Romanovskai,
3. vieta Elzai Priedītei. No zēniem visātrāk
trasi izbrauca Eduards
Ķuzis, 2. vieta Gabrielam
Zīlem, 3. vieta ar vienādu
laiku diviem braucējiem
– Lūkasam Embergam un
Kristapam Seļickim.
4 - 5 gadu grupā startēja
14
bērni.
Meitenēm
uzvarēja Madara Krūmiņa,
2. vieta Agatei Šmitei, 3.
vieta Emīlijai Hodjačikai.
Zēniem visātrāk trasi veica
Oto Dombrovskis, 2. vieta
Kristeram Rozītim, 3. vieta
Mikam Tiļļam.

13 braucēji sacentās 6 - 7 gadu vecuma grupā.
1. vieta meitenēm Lotei Zabarovskai, 2. vieta
Anetei Riekstai, 3. vieta Rēzijai Romanovskai. Zēniem 1. vieta Sandim Priedītim, 2.
vieta Bruno Hartmanim un 3. vieta Gustavam
Šmitam. Visi šo grupu dalībnieki saņēma
krekliņus ar uzrakstu SALDUS, bet pirmo trīs
vietu ieguvēji arī krāšņās piparkūkas pīļuka
veidolā, kuras dāvāja Gunita Eglīte.
Vecākajā (8 - 9 gadu) grupā piedalījās 10
dalībnieki. Meitenēm 1. vieta Agritai Andersonei, 2. vieta Samantai Krūmiņai, 3. vieta
Megijai Zeibergai. Zēnu konkurencē uzvaru izcīnīja Markuss Ovsjaņņikovs, 2. vieta
Markam Danielam Upeniekam, 3. vieta Rojam Jomānam.
Pirmo reizi vēsturē uz sasilušajiem džudo
paklājiem notika rāpošanas un steberēšanas
sacensības mazuļiem. Piedalījās mazuļi
vecumā no 7 līdz 18 mēnešiem. Bija mīļi un
jautri.
Elektrovadāmā auto sacensībām pieteicās
26 dalībnieki. Šeit novērojām, ka daudzi
dalībnieki vadības pulti tur rokās pirmo reizi
un trasīte bija par grūtu. Meitenēm trasi veica
Vanesa Priede. Puišiem visātrākie – Rojs
Jomans, Markuss Ovsjaņņikovs, Rihards
Badūns.
Paldies visiem dalībniekiem, tiesnešiem un
palīgiem!

Skolēnu dziesmu un svētkus kuplina arī dalībnieki no Saldus novada
Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

X

I Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos no Saldus novada
piedalījās 27 kolektīvi.
Folkloras kopu kategorijā Saldus novadu
pārstāvēja Nīgrandes mūzikas skolas deju
kolektīvs, tā dalībnieki dejoja Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Vērmanes
dārzā un pie Brīvības pieminekļa.
Svētkos piedalījās arī Lutriņu pamatskolas deju
kolektīvs “Smaidiņi”, Saldus Profesionālās vidusskolas JDK “Rota”, Saldus kultūras centra
TDK “Dzīpars” 3. - 4. kl., Saldus kultūras cen-

tra TDK “Kursa”, TDA
“Kursa” I un II studija,
Saldus BJC tautas deju
kolektīvs “Muduslāse”
un “Meduslāse” studija, Druvas vidusskolas TDK “Puzurs”,
Druvas
vidusskolas
TDK 5. - 6. kl., Saldus
sākumskolas
TDK “Taurenītis” un
“Taurenītis” II, Druvas
vidusskolas meiteņu
koris “Vēja spārni”,
Saldus BJC jauk-

tais koris “AMENO”,
Cieceres
internātpamatskolas
5. - 9. kl. meiteņu
koris, Saldus 1. vidusskolas 5. - 9. kl.
meiteņu koris, Saldus pamatskolas 5.
- 9. kl. koris, Saldus
1. vidusskolas 10. 12. kl. meiteņu koris
“Sonare”, Saldus 2.
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vidusskolas 5. - 12. kl. koris, Nīgrandes BJC
“Augšventa” Kalnu vidusskolas tekstilmākslas
pulciņš, trīs Druvas vidusskolas teātra sporta
komandas.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi
piecos gados. XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos Rīgā piedalījās ap 37
890 dalībnieku.
Foto: www.dziedundejo.lv

2015. gada JŪLIJS/AUGUSTS
Kursīšu pagastā
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta kultūras darba
organizatore
7. jūnijā Kursīšu estrādē norisinājās
Bērnu svētki. Bērniem bija iespēja tikt pie
skaistiem zīmējumiem uz sejas. Paldies Inesei Pērkonei par sejiņu apgleznošanu. Bērni
varēja iepazīties arī ar dažādiem interesantiem
transportlīdzekļiem.
Paldies
SIA
“KLAGATI”,
Kursīšu
brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas mašīnas
šoferim Jānim Griķim, Viktoram Drukovskim, Saldus ceļu policijas ekipāžai, Armandam Eglītim ar policijas auto.
Katrs pats varēja arī apgleznot burciņas ar
stikla krāsām un ņemt tās līdzi. Paldies Martai
Siksnai. Bija iespēja arī mest šautriņu mērķī.
Bērni meta arī basketbola soda metienus
(paldies Mārtiņam Circenim). Par drošību
vasarā informēja Saldus novada nepilngadīgo
lietu inspektore Arnita Gluškova. Bija
iespēja piedalīties riteņbraukšanas veiklības
sacensībās, pēc tam notika arī stafetes. Paldies
arī Lasošajam Runcim. Paldies arī Guntim Circenim par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.
Paldies visiem Kursīšu bērniem, kas piedalījās
Bērnu svētkos.
14. jūnijā tika nolikti ziedi, pieminot
komunistiskā genocīda upurus.
23. jūnijā Kursīšos svinējām tradicionālos
Līgo
svētkus.
Pasākumā
uzstājās
amatierteātris “Kodols” un ansamblis “Allegro”. Izsmējāmies, izlustējāmies kopā ar
amatierteātri, izdziedājāmies ar ansambli.
Sveicām Kursīšu Līgas un Jāņus, iededzām
vislielāko jāņuguni. Paldies Inārai Balsei par
teātra rekvizītiem. Vienlaikus ar Līgo svētkiem
šis pasākums bija arī mūsu kolektīvu sezonas
noslēgums. Uz vasaru abi kolektīvi devušies
pelnītā atpūtā, lai rudenī jau atkal uzsāktu
aktīvu darbību. Varam lepoties ar kolektīvu
paveikto. Liels paldies par veiksmīgo sezonu
ansambļa “Allegro” dalībniecēm (S. Vītiņa, L.
Griķe, L. Tiļļa, D. Buka, I. Pērkone, D. Zīlīte,
vad. E. Luce) un amatierteātra “Kodols”
dalībniekiem (M. Lagzdons, M. Jēkabsons, A.
Lapa, V. J. Upenieks, M. Rorbaha, A. Rorbaha, E. Griblo, L. Tiļļa, A. Vaitkus, L. Lapa, G.
Kilevica, A. Jēkabsone, vad. S. Vītola).
Plkst. 24:00 notika Gandrīz pliko skrējiens
apkārt dīķim. Otro gadu pēc kārtas skrējienā
uzvarēja Toms Kormis. Paldies visiem
dalībniekiem, kas saņēma drosmi skriet apkārt
dīķim. Līdz pat rīta gaismai mūzikas pavadībā
lustējāmies ar lielisko grupu “KAS”.
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs
3. jūnijā bibliotēkā viesojās bibliotekāri
no Igaunijas – 30 Paides pilsētas un rajona bibliotēku pārstāvji. Divu dienu vizītē
Latvijā kolēģi iepazina Kursīšu bibliotēku-
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informācijas centru, Saldus pilsētas bibliotēku,
Latvijas Nacionālo bibliotēku, Saldus pilsētas
kultūras iestādes un pašu pilsētu. Bibliotēkas
vadītājs bija sagatavojis prezentāciju par
bibliotēkas aktivitātēm un pasākumiem,
realizētajām programmām un pasākumu
cikliem, sadarbību ar pagasta iestādēm,
Lojalitātes programmu. Ekskursijas laikā
kolēģi tika iepazīstināti ar bibliotēkas telpām
un aprīkojumu. Kolēģi bija patīkami pārsteigti
un interesējās par bibliotēkā notiekošo, uzdeva jautājumus. Paldies kursīšniecei Jeļenai
Circenei par tulkošanu!
15. jūnijā Kursīšu bibliotēkā viesojās Saldus pamatskolas topošās 4. klases skolēni,
audzinātāja un vecāki. Velobrauciena laikā
skolēni apskatīja Palmu priedi, “Neatkarības
birzi”, Kursīšu estrādi un ciematu, iepazina
pagastu.
Visu jūniju bibliotēkā bija apskatāma
kursīšnieces Sandras Vītiņas kolekcijas
izstāde “Pa mēriņam” – stipro dzērienu
pudelīšu kolekcija. Varēja ieraudzīt formu,
krāsu, stipruma un nosaukumu daudzveidību.
Kolekcijas eksponāti pirkti kā suvenīri,
saņemti kā dāvanas, tie iegādāti gan Latvijā,
gan ārzemēs.
19. jūnijā Kursīšu Dienas centrā notika pasākums “Jāņu ieskandināšana”,
kuru organizēja dienas centrs sadarbībā ar
bibliotēku. Pasākuma laikā bija iespēja aplūkot
materiālu izstādi par Jāņu svinēšanu, dzirdēt
ieteikumus un padomus svētku svinēšanai.
Dalībnieki paši gatavoja cienastu (gatavoja
mīklu, cepa pīrāgus un plātsmaizi, sēja sieru,
darīja kvasu), pina vainagus un rotāja istabu,
mācījās dziesmas. Ar dziesmām un atmiņu
stāstiem tika nosvinēti svētki. Pasākumu
apmeklēja gan lieli, gan mazi kursīšnieki.

pamatskolas lielāko klašu skolēnus, tiek
radīta iespēja pielietot praksē mājturības un
tehnoloģiju padziļinātajā programmā apgūtās
zināšanas. Darbojoties kopā, tiek rādīts
piemērs mazajiem kursīšniekiem, kā būt
aktīvam, līdzatbildīgam un lepnam par vietu,
kurā dzīvo. Tiek aktualizēta droša, veselīga
brīvā laika pavadīšana. Projekta ietvaros tiks
labiekārtota teritorija – izveidotas jaunas rotaļu
zonas sportam, zināšanu iegūšanai, rotaļām.
Kopienas saliedēšanai
24. jūlijā plkst. 17.00
tiks organizēts sportisks, aktīvs, izglītojošs
pasākums “Mēs gribam,
mēs
varam,
mēs
darām!”.
Lutriņu pagastā

Irēna Lagūna, Kursīšu pamatskolas direktore un projekta vadītāja
Kursīšu pamatskola realizē nodibinājuma
“CEMEX Iespēju fonds” atbalstīto projektu
“Mēs gribam, mēs varam, mēs darām!”, izveidojot Kursīšu pagasta centra rotaļu laukumā
fizisko aktivitāšu objektus.
Pagasta centrā dzīvo lielākā daļa Kursīšu
ģimeņu, kuriem ir bērni dažādos vecumos, taču bērniem nav labiekārtotas, drošas
vides, kur nodarboties ar dažādām fiziskām
aktivitātēm. Lai aktivizētu, izglītotu par
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu ģimenē un
saliedētu vietējās kopienas dažādu paaudžu
iedzīvotājus, ir jārīko pasākumi, kuri interesētu
visus. Šāds pasākums ir Kursīšu bērnudārza
teritorijas (kas ir atvērta visiem iedzīvotājiem)
uzlabošana, jaunu āra nodarbību un brīvā
laika pavadīšanas ierīču izveidošana. Iesaistot pagasta bērnus, bērnu vecākus,
vecvecākus un jauniešus projekta realizēšanā,
tiek veicināta piederība pagastam, veicināta
atbildība apkārtējās vides labiekārtošanā,
uzturēšanā, pilnveidošanā. Iesaistot Kursīšu

Apkopoja Ligita Popsujēviča, Lutriņu pagasta bibliotēkas vadītāja
Ar muzikālu gaismas spēli Lutriņu skolas
parkā 6. jūnijā noslēdzās Mākslas svētki.
Svētki, kuros akcentēti dažādi mākslas veidi,
Lutriņu pagastā notika pirmo reizi. Sadarbībā
ar pagasta pārvaldi, kultūras, jaunatnes lietu
un sporta darba organizatoriem, biedrība
“Lutriņu Sprīdīši” uzsāka realizēt Saldus novada pašvaldības atbalstīto projektu “Vides
objekta – “Kurzemes klade” izveide”. Akcents
tika likts uz skiču metu konkursu. Visvairāk
balsu ieguvusī skice pārtaps par vides objektu, kurš būs veltīts mūsu novadnieka, dzejnieka un publicista Māra Čaklā piemiņai.
Svētkos ieradās gaidīti ciemiņi – keramiķe
Māra Linkaite ar meitu Terēzi Gruntmani.
Abas kopā ir izveidojušas bērnu modes līniju
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“Zaza”, kura ir pazīstama visā pasaulē. Lutriņu
bērniem bija liels gods demonstrēt jaunos vasaras sezonas tērpus. Negaidīts pārsteigums
gan bērniem, gan viņu vecākiem bija no
viešņām saņemtā dāvana – demonstrētie tērpi.
Katrs svētku apmeklētājs visas dienas garumā
varēja piedalīties sev interesējošās nodarbībās
un aktivitātēs – kino seansos, teātra izrādē,
dekupāžas mākslā, degustēt un iegādāties
pavārmākslas brīnumus. Bērniem skolas
parkā darbojās radošā pietura – rotaļu bāze
un piepūšamās atrakcijas. Ja radās vēlēšanās
atpūsties, tad varēja doties uz dzīves mākslas
oāzi, kur darbojās grāmatu dāvināšanas un
apmaiņas plaukts, notika savstarpējas sarunas,
meditēšana, mīklu minēšana bērniem. Pateicamies Lutriņu pagasta pārvaldei, vietējiem
uzņēmējiem un visiem labas gribas cilvēkiem
par finansiālo un morālo atbalstu.
Kopā ar Lutriņu amatierteātri “Atvars”, kurš
demonstrēja jauno izrādi pēc Ā.Alunāna lugas
motīviem “Pašu audzināts”, tika ieskandināts
Līgo svētku pasākums.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākās
konkurss “Košākā Jāņu sēta”. Līgo vakarā
pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Ezermale pateicās privāto māju saimniekiem
un Lutriņu pagasta iestāžu vadītājiem, kuri
pieteicās konkursam. Viskošākā sēta – saimniecei Rudītei Žabaļunai, bet iestāžu grupā
– pansionātam “Ābeles”. Pateicības saņēma
mājas “Tiltiņi” saimniece Rudīte Freidenfelde, Marita Liepa no Kalnu ielas 7 un SIA
“Lutriņi”. Pēc apsveikumiem sapulcējušies
līgotāji vēroja ziedu un Līgo ugunskuru rotaļas
skolas Ainavu dīķī.
Ar jautrām un skanīgām dziesmām Lutriņu
ļaudis klubā klausījās dziedātājas Inetas
Rudzītes koncertu, pēc tam kājas varēja izlocīt
Līgo nakts diskotēkā.
Lutriņu pamatskola 8. augustā plkst. 18.00
gaida mājās savējos – absolventus, skolotājus
un darbiniekus uz skolas 95. gadu jubilejas salidojumu. Reģistrācija no plkst. 16.00.
Informācijai: būs iespēja nofotografēties pie
profesionāliem fotogrāfiem. Bildes varēs
iegādāties tajā pašā vakarā. Bildes cena 3.00
EUR, skolas kopbilde 5.00 EUR.
Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, Zaņas pagasta kultūras
darba organizatore
23. jūnijā Zaņas pagasta Baļķulejas brīvdabas
estrādē notika Līgo svētku pasākums “Līgo
vakars Baļķulejā”.
Zaņas pagasta amatierkolektīvi “Oga” un
“Tik un Tā” režisores I. Kamkovskas vadībā
iestudēja skeču “Latviski Jāņu dienu sagaidot”.
Bija arī citas pagastā ieviestās Līgo vakara
tradīcijas – tostarp tika noteikti skaistākie
līgo vainagi starp pasākuma apmeklētājiem.
Pagasta pārvaldes un pasākuma apmeklētāju
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vārdā sakām paldies Ēberliņu ģimenei no
Nīgrandes par šīs tradicionālās aktivitātes
laureātu sumināšanu. Desmit laimīgie vainagu īpašnieki tika pie gardām un skaisti
noformētām medus burciņām. Par sadarbību
sakām paldies arī Līču un Rakes ģimenēm no
Zaņas pagasta.
Šogad, pateicoties komunālās daļas vadītāja
Māra Vanaga iniciatīvai, pagastā tika atjaunota vairākus gadus pārtrauktā tradīcija, suminot
konkursa “Sakoptākā sēta 2015” laureātu. Par
šī pasākuma veiksmīgu norisi sakām paldies
Vanagu ģimenei un SIA “Stādaudzētava
Blīdene”, kas balvās bija sarūpējusi dažāda
veida mūžzaļos skujeņus un citus dārza augus.
No 22. līdz 29. jūnijam Zaņas pagastā tika
organizēta norvēģu jauniešu nometne.

Ģirts Rake. Lai būtu vairāk šādu gādīgu un
mērķtiecīgu vecāku!
21. jūnijā Smiltenē norisinājās Latvijas
čempionāta 2. posms rallija supersprintā
.Klasē 2WD Modris Žentiņš izcīnīja 2. vietu,
bet Nelda Žentiņa – 7. vietu 1600 cm klasē.
23. jūnijā Ezerē norisinājās nu jau ikgadējais
Līgo turnīrs futbolā, kurās komanda “Zaņa”
ieguva 1. vietu.
Zvārdes pagastā

Irma Ruzga, aģentūras “Sociālais dienests”
sociālā darbiniece
9. jūnijā Zaņas pagasta dienas centrs
organizēja Jāņkalniņa sakopšana talku.
Pasākumā piedalījās gan bērni, gan vecāki.
10. jūnijā bērni devās ekskursijā uz Celminieku mācītājmuižu, kur viņus sagaidīja un
labprāt par šīs muižas vēsturi pieredzē dalījās
Biruta Rimkus. Apskatījām arī Silaiņu Romas
katoļu baznīcu.
Aļģimants Pileckis, Zaņas pagasta sporta
darba organizators
30. maijā Kandavā norisinājās izcīņa svaru
stieņa spiešanā guļus un vilkmē no zemes
“Kandavas kauss”, kur piedalījās arī komandas “Virāža-Z’” dalībnieki.
1.v. Dāvis Grīns – svara kategorijā 100 kg
(vecuma grupa 13-23 gadi);
2.v. Juris Meija – svara kategorijā 100 kg
(vecuma grupa 13-23 gadi);
4.v. Žanis Jēkabsons – kategorijā 75 kg (vecuma grupa 13-23 gadi);
30. maijā Jelgavā notika Latvijas čempionāta
1. posms virves vilkšanā. Saldus virves vilcēju
komandas sastāvā startēja arī zaņenieki –
M.Mažrims un K.Peterlevics.
No 30. līdz 31. maijam Valmierā norisinājās
“Krosa Komisijas kausi” 8. posms autokrosā,
kurā Māris Lapšāns izcīnīja 6. vietu, bet 21.
jūnijā Vecpilī notika šo sacensību 9. posms.
Šoreiz Māri pievīla tehnika un viņš bija spiests
izstāties.
27. maijā Mārupē norisinājās “Mārupes
kauss” izcīņa mini motokrosā. Klasē kvadri
100 lietpratēji (9 - 12 gadi) Mariss Rake
izcīnīja 3. vietu, bet 6. jūnijā L.A.M.A.
sacensībās Staicelē Mariss izcīnīja 2. vietu.
13. jūnijā Dobelē norisinājās Latvijas
čempionāta 3. posms, kurā Mariss ieguva 4.
vietu. Te vēlos piebilst, ka Marisam ir tikai
8 gadi un ir jāapbrīno šī puiša darba spējas
un cīņas sparu. Visu sacensību izdevumus,
transportu un tehniku sponsorē Marisa tētis

Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras
darba organizatore
13. jūnijā Striķu kultūras namā savus svētkus
svinēja 9. klases absolventi. Izlaidums – viens
no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku
dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies
absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms
jau veikts un par to, cik daudz iespēju vēl ir
priekšā. Tāpēc sveicam jauniešus ar dzejas
rindām…
Varonīgi izturēt
varonīgi sevī sēt
varēšanu, pašiespēju
varonīgi savu seju
turēt pretī, nenovērsties.
Tas, kas savā gaismā spēs
apņemt tumsu – uzvarēs.
/Imants Ziedonis/
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena. Tauta nav aizmirsusi šos notikumus. Tāpēc, pieminot ar klusuma brīdi un
noliekot ziedus pie pieminekļa, ļaudis kavējās
atmiņās un ieklausījās stāstos par vienu no
visdrūmākajām dienām Latvijā.
Vasaras saulgrieži – latviešiem izsenis tik
nozīmīgie svētki, kad ar meijām un ziediem
rotājam mājas, plūcam jāņuzāles un vijam svētku vainagus, kuram Jāņugunis un
izbaudām gada visgarāko dienu un visīsāko
nakti, cildinot dabu un auglību.
Es pazinu to sētiņu,
Kur gaidīja Jāņa bērnus
Tā sētiņa izpušķota
Ar zaļiem i ozoliem. ●

2015. gada JŪLIJS/AUGUSTS

Gaišas domas,
priecīgu prātu un
stipru veselību jūlija
un augusta jubilāriem
vēl Saldus novada
dome
Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Jūlijā
Līga Kalniņa
Zina Boguža
Ieva Sietiņa
Domininkas Mileska
Māra Mileška
Aina Plānica
Stefanija Stonauska
Edmunds Redovičs
Vilma Bormane
Roberts Melbārdis
Augustā
Ādolfs Dvarišķis
Daina Prūsāne
Irēna Rozentāle
Alberts Pocis
Irēna Granauska
Apvienotajā Jaunauces
un Rubas pagastā
Jaunaucē
Jūlijā
Naģežda Hibnere
Jānis Alsviķis
Kārlis Balceris
Ona Jurgaite
Kārlis Slūtiņš
Augustā
Rūta Grietniece
Rubā
Jūlijā
Jānis Bergholcs
Gunārs Simanovičs
Zenta Kunkule
Milija Rutka
Francis Maklers
Augustā
Māris Klušs
Aurēlija Kaunīte
Jānis Zvejnieks
Stepons Lisauskis
Jevgēnijs Maklers
Edgars Nābelis
Lilija Ermansone
Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā
Jaunlutriņos
Jūlijā
Inese Ernestsone
Jānis Gailis

Guntra Vilka
Ilga Lauva
Augustā
Guntis Pērkons
Sandra Frankus
Juris Kozlovs
Mārīte Vasiļevska
Alberts Baltiņš
Šķēdē
Jūlijā
Inese Ozoliņa
Guntis Zauers
Vilnis Celms
Žanis Andersons
Vizulis Ogulis
Augustā
Uldis Kancāns
Igors Konošonoks
Dainis Ulens
Daina Štālmane
Laimonis Kevrelis
Anita Pļuska
Zinta Daina Volosēviča
Asja Emilija Guna Pleinica
Kursīšu pagastā
Jūlijā
Romualds Stonis
Angele Banišauskiene
Velta Vaitkeviča
Augustā
Jons Balsis
Vilnis Tiļļa
Valda Romane
Lutriņu pagastā
Jūlijā
Oļģerts Matulis
Sarmīte Ķināte
Ilmārs Pelcis
Augustā
Laimonis Gūtmanis
Dzidra Krūza
Dainis Smiļģis
Ida Šarkovska
Aneļa Budzelaite
Natālija Naglinska
Nīgrandes pagastā
Jūlijā
Irēna Samoškiene
Leons Butkus
Jaņina Kīsnica
Valdis Romanovs
Augustā
Gražina Lagzdiņa
Māris Lagzdiņš
Antans Vaičkus
Jaņina Keturvīte
Natalja Kristutiene
Simans Kristutis
Jurijs Majorenkovs
Inārs Meijers
Rimute Antoņuka

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Edgars Meijers
Novadnieku pagastā
Jūlijā
Līga Baumane
Ilona Neimane
Arnolds Balodis
Raimonds Patmalnieks
Jānis Osis
Juris Karlevics
Vasilijs Belekaničs
Zenta Šīrante
Vilma Upīte
Jānis Lagzdiņš
Dzidra Taulīna
Alberts Folks
Leontīne Grīsle
Augustā
Gita Ūpe
Vlads Galdiks
Indulis Lilienšteins
Vilnis Sproģis
Guntis Retigs
Andris Lagzdiņš
Petro Kušta
Dzintra Doniņa – Donika
– Saule
Zigrīda Bieriņa
Alda Deklava
Pampāļu pagastā
Jūlijā
Nijole Pelecka
Ineta Kokina
Angele Pūkaine
Māris Zauers
Daina Hartmane
Jānis Johansons
Dzenons Jučinskaitis
Alberts Rozenbahs
Augustā
Mudīte Sileniece
Saldus pagastā
Laima Būmane
Ingrīda Cīze
Indra Liekniņa
Agita Krisūne
Nellija Alksne
Andris Bērziņš
Velga Lukasa
Zigurts Poļikovs
Jānis Pucēns
Zina Kauliņa
Vida Kulačkovska
Astra Mukāne
Ārija Savicka
Jānis Nātiņš
Dijana Lasmane
Andris Celmiņš
Velga Veidemane
Anna Ziļa
Gaida Kapteine
Aina Oļehno
Marta Liepniece

Vadakstes pagastā
Jūlijā
Rimants Juļus Damulis
Jānis Sarkans
Zigrīda Upmale
Elvīra Ģērmane
Ona Žake
Augustā
Apolinārija Statkus
Zaņas pagastā
Jūlijā
Andris Ints
Augustā
Guntis Andersons
Svetlana Fjodorova
Zirņu pagastā
Jūlijā
Austra Kaktaviča
Ērika Mozule
Jānis Noviks
Dzidra Raksneviča
Laimdots Andersons
Vilma Plone
Rūdolfs Ulpis
Hugo Teodors Austers
Aina Bušinska
Augustā
Skaidrīte Strauta
Dzidra Strauta
Velta Freimane
Imants Grinbergs
Roberts Pauls Blūmiņš
Zvārdes pagastā
Jūlijā
Rūte Fridrihsone
Iļja Ščerbejs
Anatolijs Polozovs
Augustā
Dzidra Lilija Konona
Saldus pilsētā
Jūlijā
Astrīda Jakovčuka
Marija Janeka
Maigonis Lauskis
Melita Liekniņa
Tamāra Skujeniece
Ēriks Upenieks
Musejs Voitenko
Maija Zača
Andris Zolmanis
Lilija Alkšare
Rita Armulika
Vilma Baikova
Jānis Balgalvis
Janīna Čevere
Marija Eglāja
Līga Eihmane
Gaida Ēbele
Veronika Fjodorova
Jaņina Grīsle
Anna Kronberga
Valda Lagzdiņa

Rita Lakstīgala
Leonards Roderts
Andris Vazdiķis
Rūta Zviedre
Jevgenijs Žukovičs
Nora Baikova
Marijona Čūdere
Renāte Druviņa
Kārlis Ezerlīcis
Dzintra Mankusa
Laima Šteina
Lidija Valkira
Edgars Kronbergs
Mirdza Pīrāga
Ilmārs Rutkis
Līna Sakne
Marija Stara
Joana Veckunga
Nelda Parta
Veronika Brieze
Vera Pīlēģe
Augustā
Vija Dakša
Jānis Gūtmanis
Andris Hmeļņickis
Taisa Jevdokimova
Bronis Lācis
Roberts Svārups
Pēteris Šmuksts
Ilga Upeniece
Jānis Āboliņš
Raisa Bujaka
Ausma Flugrāte
Eduards Kohas
Pēteris Losāns
Velga Pētersone
Edgars Zigmunds
Marija Aitova
Viktors Grīslis
Agita Ose
Laura Dunska
Rita Fridrihsone
Jevgēnija Gulbe
Marta Kroje
Alvīne Valtere
Helena Vodinska
Rita Krecere
Jānis Rēfelds
Velta Pileniece
Žanis Vepris
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.
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM/AUGUSTAM
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
16.07. – 19.07.

Selekcionāra un kolekcionāra Gunta Granta liliju izstāde.

16.05. – 27.09.

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

19.06. – 23.08.

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

14.08. plkst. 18.00

Kino vakars muzeja pagalmā:
• Kino zinātnieces Ingas Pērkones stāstījums – plkst. 18.00
“Latvijas nacionālā kino sākums” un plkst. 19.00 “Uldis
Brauns un Rīgas poētiskais kino”.
• No plkst. 18.00 – 22.00 radošās darbnīcas, konkursi,
tirgošanās pagalmā. Kino akcijas “Atskaties atpakaļ”
uzvarētāja apbalvošana.
• Plkst. 22.00 uz lielā ekrāna Saldus un Brocēnu novada
kino amatieru filmas. Pagājušā gs. 70. – 90. gadi.

29.08. plkst. 16.00

Zirņu pagasta amatierteātra “Zirnis” izrāde A. Niedzviedzis
“Dūdene zina”.

28.08. plkst. 19.00

Dailes teātra aktieru ansamblis “ILGA”, kurā muzicē aktieri Gundars Silakaktiņš, Lauris Subatnieks un Aldis
Siliņš, atzīmē savu 10 gadu jubileju. “ILGA” dalībnieki
ir radījuši jaunu, humoristiski - muzikālu programmu
“17 PANSIONĀTA MIRKĻI”, sadarbojoties ar atraktīvo
„meiteņu” ansambli “Jestrās večiņas”.
PIRMĀS 300 BIĻETES PAR ĪPAŠO CENU 7.00 EUR!
Bērniem līdz 7 gadu vecumam - ieeja bez maksas!
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs (Saldū,
Saldus TIC, Striķu ielā 3) vai internetā www.bilesuparadize.
lv

Saldus novada pašvaldības administratīvā ēkā, Avotu ielā 12, Lielajā zālē
18.07.

Bērnības svētki kopā ar Čučumuižas rūķiem.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
17.08. un 18.08.

Dejas izrādes starptautiska dejas plenēra ietvaros.
KAPELLERU NAMĀ

Visu mēnesi

Joga. Otrdienās plkst. 18.00, ceturtdienās plkst. 19.00

Pirmdienās

Kapelas “Strops” mēģinājums plkst. 19.00.

Trešdienās

Knēveļu skoliņa plkst. 11.00.

Novadpētniecības izstāde no cikla “Saldus bibliotēka 19252015 : mirkļi no vēstures” 7. izstāde : “Kopā interesantāk:
interešu grupas un citas aktivitātes”.

Trešdienās

Folkloras kopas “Medainis” mēģinājums plkst. 18.00.

8.07. plkst.18.00

Tikšanās ar seno rotu kolekcionāru Aldi Zalgaucki –
stāstījums par kolekciju.

1.07. – 31.07.

Jāņa Gunāra Kalnmaļa gleznu izstāde “Latvijas ainava”.

18.07. plkst.16.00

1.07. – 31.07.

Sandras Brantevicas izstāde “Fotoknipši”.

Jubilejas izstādes atklāšana un mākslinieces Ritas Armulikas godināšana.

1.07. – 31.08.

Izstāde “Zilonīši”.

22.07. plkst. 11.00

Seminārs par projektu rakstīšanas nosacījumiem konkursam
VKKF.

2.07. - 30.08.

Ritas Armulikas gleznu izstāde

11.07.

Zemeņu tirgus.

25.07.

Jēkabdienas tirgus.

8.08.

Uguns dienas tirgus.

16.08. plkst. 12.00

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un SIA
“Mārketinga projektu aģentūra Fortius” kopīgi organizētais
projekts “Bērnu rallijs Kurzeme” notiks 12. gadu pēc
kārtas. Projekts piedāvā bezmaksas izglītojošas sporta - velobraukšanas sacensības, kuru ietvaros bērniem,
jauniešiem un viņu vecākiem tiek dota iespēja spēkus mērot
ne tikai teorētiskās zināšanās, bet arī praktiskajās iemaņās,
vadot videi draudzīgo transporta līdzekli pa speciāli
izveidotām šķēršļu trasēm.

22.08.

Pirmsskolas tirdziņš.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
16.06. – 30.09.
1.07. – 31.07.

3.08. – 28.08.
14:00

18.08. plkst.

29.08 - …

Novadpētniecības izstāde “Kas ir Saldus priekš manis?
Viena saldrūgta trīsa…”.

Foto izstāde “Dizaina Dimensija -01”.
Dzejas pēcpusdiena “Mirklis šis”. Tikšanās ar dzejnieku un
tulkotāju Edvīnu Raupu.
Fotokluba “Es Daru” foto izstāde.
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

24.07. plkst. 19.00

Romantiski muzikālā dzīves spēle divās daļās “KUKULIS”. Lomās Ģirts Ķesteris, Aldis Siliņš, Maija Doveika,
Zane Daudziņa un Juris Lisners. Biļešu cena: 6,00; 7,00;
9,00 EUR
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs (Saldū,
Saldus TIC, Striķu ielā 3) vai internetā www.bilesuparadize.
lv.

1.08. plkst. 17.00

Rokfestivāls “Saldus Saule”. Senākā joprojām notiekošā
Latvijas rokfestivāla sagatavošanas darbi rit pilnā sparā.
Arī šogad Kalnsētas parkā uz skatuves redzēsiet vairākus
Latvijā iemīļotus un zināmus māksliniekus, būs padomāts
par visdažādākajām aktivitātēm arī ārpus mūzikas
baudīšanas. Ar savām labākajām dziesmām mūs priecēs
lieliskie THE SOUND POETS, leģendārie PĒRKONS un
OPUS PRO, dziedātāji FELIKSS ĶIĢELIS un IVO FOMINS, DZELZS VILKS, PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI un
citi mākslinieki. Biļešu cena – 10 EUR.
Šogad pie festivāla teritorijas būs izveidota telšu pilsētiņa,
festivāla teritorijā aktivitātes sāksies jau sestdienas rītā.

7.08. plkst. 18.00

Pasākums bērniem “Putu paradīze”. Ballīte bērniem no
plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00, ar dejām putās, piepūšamajām
atrakcijām, cukurvati, popkornu, konkursiem, balvām un
pasākuma vadītāju Pepiju Garzeķi. Ieejas maksa 2 EUR.
Biļetes iespējams iegādāties stundu pirms pasākuma.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bezmaksas, bet kopā
ar pieaugušo.

7.08. plkst. 22.00

Lielā vakara ballīte “Putu paradīze”. Ieejas maksa līdz plkst.
23.00 4 EUR, vēlāk – 5 EUR.

21.08. plkst. 19.00

Tijas Bangas muzikāla izrāde “Septiņas vecmeitas”.
LOMĀS: Olga Dreģe, Velta Straume, Raimonda Vazdika,
Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Ginta Krievkalna vai Liene
Šomase, Maija Romaško, Dace Makovska un vienīgais
vīrietis rožu dārzā - Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. Izrāde
3 cēlienos, ilgums 3 stundas. Biļešu cenas: 5,00; 7,00; 9,00
EUR. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs
(Saldū, Saldus TIC, Striķu ielā 3). vai internetā www.bilesuparadize.lv
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SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

SALDUS PILSĒTĀ
27.07. – 1.08.

Plenērs Rozentāla pilsētā.

25.07. plkst. 12.00

Saldus ezera svētki. To laikā notiks arī tautas skrējiens “Saldus izaicinājums”. Uz pasākumu aicina Saldus kultūras centrs un p/a “Saldus TIKS centrs”.

17.08. – 21.08.

Rozentāla vasaras skoliņa.

22.08. plkst. 10.00

V Starptautiskais muzikantu festivāls “Saldie vārti”. Plkst.
12.00 – dižkoncerts.

OSKARA KALPAKA MUZEJĀ “AIRĪTES”
16.07. – 31.12.

Izstāde, veltīta O.Kalpaka muzeja piemiņas saglabāšanai.

PIE SALDUS SPORTA KOMPLEKSA
8.08. plkst. 10.00

Saldus Stiprinieks 2015.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts futbolā 7:7 Druvas stadionā.

Plkst. 12.00

Saldus novada atklātās sacensības dambretē Saldus sporta
kompleksā. Mēneša pirmajā un trešajā sestdienā.

29.07. plkst. 10.00

Sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Dzīvesprieks
un veselība sportojot!”. Cieceres skolas sporta laukumā.

Laiks
precizēts

Saldus novada kausa izcīņa pludmales volejbolā. Druvas
stadionā.

tiks

Laiks
precizēts

tiks

Saldus novada kausa izcīņa basketbolā. Druvas stadionā.

Laiks
precizēts

tiks

Tautas skrējiens Līkajā mežā.

Trešdienās
no
plkst. 11.00 līdz
14.00

PAMPĀĻU PAGASTĀ

EZERES PAGASTĀ
24.07. plkst. 22.00

Diskotēka kultūras namā.

16.08. plkst. 10.00

Vasaras gadatirgus pagasta centra laukumā.

22.08. plkst. 13.00

Šķēdes Dailas teātra izrāde “Antons un ekstrasensi” kultūras
namā.

11.07. plkst. 11.00

Pampāļu parkā Sporta svētki. Strītbols, volejbols, šaušana
ar pneimatisko ieroci, fotoorientēšanās, TRX vingrošanas
sistēma, piepūšamās atrakcijas bērniem u.c. Plkst. 22.00
diskotēka. Ieeja bez maksas.

28.08. plkst. 15.00

Pasākums “Pampāļnieki satiekas”. Visi, kuriem ir mīļi
Pampāļi, aicināti sanākt kopā. Dalības maksa 5 EUR un
līdzi – groziņš. Jāpiesakās līdz 17.08. pie Gundara Plānica
(t:26523474) vai Ināras Kārkliņas (t: 26334165). Tikšanās –
pie kultūras nama.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
25.07. plkst. 10.00

Lavandu svētki. Ieeja bez maksas. Ošeniekos.

25.07.

Pagasta svētki “Šķēdei – 555”.

19.07. plkst. 10.00

Jauniešu pludmales volejbola sacensības Kursīšu pagasta
pludmales volejbola laukumā. Būs gan sieviešu, gan vīriešu
izspēles. Pieteikšanās līdz 17. jūlijam pa tel. 28328320.

SALDUS PAGASTĀ

KURSĪŠU PAGASTĀ

24.07. plkst. 17.00

Aktivitāšu laukuma atklāšana pie Kursīšu pirmsskolas
izglītības iestādes.

25.07. plkst. 10.00

Kursīšu pagasta sporta svētki 2015. Kursīšu pagasta futbola
laukumā.
LUTRIŅU PAGASTĀ

6.07. – 12.07.

Deju kolektīvs “Smaidiņi” piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

8.08. plkst. 18.00

Lutriņu pamatskolas salidojums. Reģistrācija no plkst.
16.00. Dalības maksa 5.00 EUR.

22.08.

Lutriņu pagasta IV sporta svētki.

Visu mēnesi

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

No plkst. 13.00 –
18.00

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

15.08. plkst. 13:00 - Griezes kapsētā
15.08. plkst. 14:30 - Čāpu kapsētā
15.08. plkst. 16:00 - Grīvaišu kapsētā
Autobuss no Ezeres kultūras nama uz Griezi
aties plkst. 12:15, uz Čāpām – plkst. 14.15,
bet uz Grīvaišiem – plkst. 15.30.

Jaunauces pagastā

16.08. plkst. 11:00 – Sodnieku kapsētā
16.08. plkst. 12:30 – Puķu kapsētā
16.08. plkst. 14:00 – Vecajos kapos
16.08. plkst. 15:30 – Dūcmaņu kapsētā

Jaunlutriņu pagastā

11.07. plkst. 11:00 – Meiru kapsētā
11.07. plkst. 12:00 – Baznīcas kapsētā
11.07. plkst. 13:00 – Čakšu kapsētā

Kursīšu pagastā

08.08. plkst. 11:00 – Grietēnu kapsētā
08.08. plkst. 12:00 – Zaņenieku kapsētā
08.08. plkst. 13:00 – Brūzilu kapsētā
08.08. plkst. 14:00 – Sauļu kapsētā
08.08. plkst. 15:00 – Bruzilu kapsētā
08.08. plkst. 16:00 – Kursīšu kapsētā

Lutriņu pagastā

15.08. plkst. 11:00 – Podkalnu kapsētā

27.07. – 30.07.

Diennakts vasaras nometne “Veselīgs un kustīgs” Druvas
vidusskolā.

9.07. plkst. 14.00

Ūdens diena. Pūtīsim burbuļus, spēlēsim spēles, dažādos
veidos krāsosim ūdeni.

18.07.

Tradicionālais
“Ūdenssvētki”.

23.07.

Ekskursija senjoriem uz Ventspils piejūras parku, muzejiem
un atpūta pie jūras. Izbraukšana plkst. 8.00.

30.07. plkst. 17.00

Foto orientēšanās pieaugušajiem pagasta centra teritorijā.
Uzdevuma izpildei: jāatmin mīkla, jāsaliek tautas dziesmas
no dotajiem vārdiem, mēmais šovs.

15.08.

Zaņas pagasta sporta svētki.

ZAŅAS PAGASTĀ

pagasta

kultūras/sporta

pasākums

ZVĀRDES PAGASTĀ

NOVADNIEKU PAGASTĀ

Ezeres pagastā

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

Sestdienās
13.00 - 17.00

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

Visu mēnesi

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

25.07. plkst. 10.00

Sporta diena Striķos.

KAPU SVĒTKI SALDUS NOVADĀ
15.08. plkst. 12:00 – Bikstu kapsētā
15.08. plkst. 13:00 – Aucenieku kapsētā
15.08. plkst. 14:30 – Lašupes kapsētā
15.08. plkst. 15:30 – Jusku kapsētā
15.08. plkst. 16:30 – Eglīšu kapsētā

Nīgrandes pagastā

29.08. plkst. 11:00 – Bandzeru kapsētā
29.08. plkst. 12:30 – Dziru kapsētā
29.08. plkst. 14:00 – Meldzeres kapsētā
29.08. plkst. 15:00 – Nīgrandes kapsētā

Novadnieku pagastā

01.08. plkst. 10:00 – Elku kapsētā
01.08. plkst. 11:00 – Dubes kapsētā
01.08. plkst. 12:00 – Tērpju kapsētā
01.08. plkst. 16:00 – Spolēnu kapsētā
01.08. plkst. 17:00 – Kuršu kapsētā

Šķēdes pagastā

29.08. plkst. 11:00 – Ķingutu kapsētā
29.08. plkst. 12:00 – Sārcenes kapsētā
29.08. plkst. 13:00 – Zutēnu kapsētā
29.08. plkst. 14:00 – Šķēdes kapsētā

Vadakstes pagastā

08.08. plkst. 14:00 – Priedulas kapsētā
08.08. plkst. 16:00 – Bileiķu kapsētā

Zaņas pagastā

16.08. plkst. 12:00 – Pirtsgaru kapsētā
16.08. plkst. 13:00 – Silaiņu kapsētā
16.08. plkst. 14:00 – Baļķu kapsētā
16.08. plkst. 15:00 – Spārņu kapsētā

Zirņu pagastā

Pampāļu pagastā

12.07. plkst. 13:00 – Pidraišu kapsētā
12.07. plkst. 14:00 – Kasparleišu kapsētā

Rubas pagastā

01.08. plkst. 15:00 – Zvirgzdiņu kapsētā
01.08. plkst. 16:00 – Ķērkliņu kapsētā

Saldus pagastā

15.08. plkst. 12:00 – Pilsētas kapsētā
15.08. plkst. 14:00 – Čāpātāju kapsētā

02.08. plkst. 11:00 – Sirsniņu kapsētā
02.08. plkst. 12:00 – Strumpju kapsētā
23.08. plkst. 14:00 – Jaunajos Rubas kapos
23.08. plkst. 15:00 – Vecajos Rubas kapos
01.08. plkst. 11:00 – Mazbitīšu kapsētā

Zvārdes pagastā

Saldus pilsētā
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M

2015. gada JŪLIJS/AUGUSTS

Vasaras saulgriežu tirdziņš Saldū

ājražotāju un amatnieku biedrība “Saldus un Brocēni
RažoJums” sadarbībā ar Saldus TIKS centru, Saldus BJC,
novada mazpulkiem un DJ Ziggy 22. jūnija vakarā rīkoja Vasaras saulgriežu tirdziņu, kurā bija apvienota vietējās produkcijas
tirgošana ar dažādām Jāņu lustēm un izdarībām. ●

Saldus novada sportisti Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīna sešas medaļas
Elga Grota, Saldus novada sporta darba
vadītāja

O

limpiāde no 3. līdz 5. jūlijam
norisinājās Valmierā un Cēsīs,
atsevišķos sporta veidos arī Burtnieku
novadā, Kocēnu novadā, Limbažu novadā,
Valkas novadā, Jūrmalas pilsētā, Rīgas
pilsētā un Līgatnes novadā.
Kopumā olimpiādē piedalījās 86 novadu
un pilsētu komandas. Saldus novads, izcīnot

vienu zelta, divas sudraba un trīs bronzas
medaļas, kopvērtējumā ierindojās 29. vietā.
Zeltu mūsu novadam svarcelšanā sarūpēja
Reinis Pēteris Gonta, uzraujot 115 kg un
uzgrūžot 132 kg (kopā 247 kg), bronzas
medaļa Ritvaram Muceniekam, bet 4. vieta –
Andim Grīslim.
BMX sacensībās, tikai ilgi un rūpīgi pētot
fotofinišu, noskaidrojās uzvarētājs. Vladimirs
Boltiks visu trasi bija līderis, bet pēdējā brīdī
valmierietis viņu apsteidza, tātad Saldus novada sportistam – sudrabs!
Grieķu-romiešu cīņā svara kategorijā līdz 42
kg sudrabu izcīnīja Harijs Janušausks, svara
kategorijā līdz 63 kg bronzu ieguva Vairis
Rauds, bet svara kategorijā līdz 85 kg bronzu
ieguva Kristaps Pietuška.
Sacensībās jātnieku sportā konkūrā 4. vietā
ierindojās Monta Pareiza ar zirgu Kaffe.
Vieglatlētikā olimpiskajā sešiniekā iekļuva

Rēzija Rumpe lodes grūšanā – 6. vieta ar
rezultātu 11,71 m, astotā ar rezultātu 11,48
m bija Elizabete Statkus. 20 dalībnieču
konkurencē šķēpa mešanā Rēzija Rumpe
ierindojās 9. vietā ar rezultātu 31,99 m.
Paldies sportistiem un treneriem! ●

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 57, 2015. gada JŪLIJS/AUGUSTS 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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