Saldus

Novada Vēstis

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS • 2015. GADA SEPTEMBRIS• NR. (58)

SALDUS NOVADS - MEDUS PILIENS KURZEMĒ

Šajā numurā:
Domes sēde

Slūžu svētki Ezerē

Pagastos

Festivāls “Saldie vārti”

> 2. lpp.

> 6. lpp.

> 5. - 6. lpp.

> 10. lpp.

S

Saldus Radio dzimšanas diena un veloparāde

vētdien, 30. augustā, Saldus Radio jubilejas pasākuma laikā kviens tika aicināts pavadīt aizejošo vasaru un sagaidīt krāšņo rudeni,
piedaloties krāsainā, jautrā un Saldū vēl nebijušā aktivitātē – Veloparādē!

SALDUS NOVADA VĒSTIS

27. augusta Saldus novada domes sēde
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
27.
augusta
pēcpusdienā
sešpadsmit Saldus novada domes
deputāti pulcējās, lai piedalītos
Saldus novada domes sēdē. Darba
kārtībā bija 47 lēmumprojekti.
Apstiprināja vairāku izglītības
iestāžu
nolikumus,
akceptēja
grozījumus veco ļaužu pansionāta
“Ābeles” nolikumā.
Lēma, ka veidos prioritāros
stratēģiskos virzienus vispārējās
vidējās izglītības attīstībā Saldus
novadā: uz Saldus 1. vidusskolas un
Saldus 2. vidusskolas bāzes plānots
veidot vienu reģionālu vidusskolu
novada centrā, bet Druvas vidusskolu
plānots virzīt valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai. Saldus novada Izglītības
pārvaldei līdz šī gada 15. oktobrim
uzdeva izstrādāt Saldus novada
izglītības attīstības stratēģiju 2015. 2020. gadam.
Apstiprināja saistošos noteikumus “Kārtība, kādā sakārtojamas,
konservējamas vai nojaucamas vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves”, kā arī
saistošos noteikumus “Par reklāmu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Saldus novadā”.
Apstiprināja deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “Mērniecības datu
centrs” .
Nolēma nodot publiskai apspriešanai
lokalplānojuma 1. redakciju Nākotnes
ielas kvartālam un tam pieguļošajai

teritorijai.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumu.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības
aģentūras
“Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumus.
Nolēma nodot izsolē pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu, kā arī
apstiprināja vairākus notikušu izsoļu
rezultātus.
Skatīja vairākus lēmumprojektus
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšanas
tiesību
nodošanu
biedrībām
vai
pilnvarotajām
personām Saldus pagastā, Jaunlutriņu
pagastā, Jaunauces pagastā, Novadnieku pagastā, Zaņas pagastā un
Kursīšu pagastā.
Piešķīra finansējumu trīs biedrību
sabiedrisko aktivitāšu pieteikumiem:
līdzfinansējumu 300 euro biedrības
“Saldus
vakari”
sabiedriskās
aktivitātes “Raiņa un Aspazijas
sapņi” realizācijai, līdzfinansējumu
300 euro Jaunlutriņu attīstības
biedrībai sabiedriskās aktivitātes
“Kopā pa dabas takām” realizācijai
un līdzfinansējumu 279 euro drošas
dzīves vides attīstības biedrības
“Oāze”
sabiedriskās
aktivitātes
“Domā un mācies spēlējoties”
realizācijai, slēdzot līgumu ar novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Pilns sēdes apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
sadaļā “Pašvaldība”/”Dokumenti”. ●

Kombinētais tūrisma pārgājiens “Novadnieki 2015”
Biedrība “Novadnieku attīstībai”, pateicoties nodibinājuma “CEMEX
iespēju fonds” finansiālajam atbalstam, aicina ģimenes, draugu grupas, darba
kolektīvu pārstāvjus un visu vecumu skolu audzēkņus kopā ar biedrību doties
Kombinētajā tūrisma pārgājienā. Pārgājiens notiks Saldus novada Novadnieku
pagasta teritorijā 2015. gada 19. septembrī.
Šis būs izziņas, uzdevumu, izturības un komandas saliedētības pārgājiens,
nevis ātruma sacensības. Labākajiem – rīkotāju sarūpētas balvas!
Trases kopējais garums – 8 km, ar kontrolpunktos paredzētiem dažādiem uzdevumiem.
Sacensību nolikums un dalībnieku anketa pieejami Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv.
Draugi – Novadnieku pagasta pārvalde, Latvijas Sarkanais krusts Saldus
komiteja, Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”.
Komandu skaits ir ierobežots, tādēļ pārgājienam aicinām pieteikties savlaicīgi,
sūtot dalībnieku reģistrācijas anketas uz e-pastu: sandra.plocina@gmail.com
ar norādi – Pārgājiens. Papildinfoprmācija – 29163386 (Sandra Plociņa).
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Pabeigti būvniecības darbi
projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Saldus novada Rubas
pagasta Rubas ciemā”,
vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/008/006 ietvaros
Eva Jēkobsone, Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
2015. gada 14. augustā Apvienotajā Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldē tika pabeigti būvniecības darbi, kas
tika īstenoti vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/008/006 ar CFLA par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, ietvaros. Objektu plānots
pieņemt ekspluatācijā 31.08.2015. Būvniecības darbus veica SIA “Būvfirma Vītols”, būvuzraudzību – SIA “Vide un
būve”, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA “IK Projekts”.
Visas projektā paredzētās aktivitātes plānots pabeigt līdz
2015. gada 2. septembrim.
Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:
Nr.

Projektā iekļautās komponentes raksturojums,
apjomi, jauda

1.

Ū1 Ūdens ieguves vietas sakārtošana:
1.1. Jauna urbuma izbūve. 1 gab. 2,0 l/sek,
1.2. Esošā centra urbuma tamponēšana.

2.

Ū2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
2. 1. Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
Tīklu rekonstrukcija, montāža, seguma atjaunošana
359.10 m

3.

K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
3.1. Jauna BIO 55 izbūve. Iekārta BIO Q=55m3/dnn
3.2. Esošo septiķu demontāža.

4.

K3 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
4.1. Tīklu rekonstrukcija, montāža, seguma
atjaunošana 194.10 m (pašteces cauruļvadi ).

5.

Sagatavošanas darbi (t.sk.būvtāfele), būvniecības
darbi, apzaļumošana

Projekta attiecināmās izmaksas ir 238 613,01 EUR, t.sk.
ERAF finansējums (85%) ir 202 821,06 EUR, bet pašvaldības
līdzfinansējums (15%) sastāda 35 791,95 EUR. Visas pārējās
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.
Projekta neattiecināmās izmaksas norādītas atsevišķā
lokālajā tāmē Nr.3-1, kas ietver sevī ŪAS ēkas izbūvi,
uzstādīšanu un dīzeļģeneratora iegādi.
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada
Rubas pagasta Rubas ciemā”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS
IR APVIENOTĀ JAUNAUCES
UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

2015. gada SEPTEMBRIS
Informācija par
pasākumiem Saldus novadā
Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par
pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet maija.rjabova@saldus.lv un piesakieties
jaunumiem!

Apmācību „Jauno līderu
akadēmija” otrā daļa
Rudīte Muraševa, projekta saturiskā vadītāja
19. un 20. augustā Saldus Jauniešu atpūtas un
iniciatīvu centrā „Šķūnis” notika projekta „No
domas līdz darbībai 2” apmācības „Jauno līderu
akadēmija” 2. daļa.
Apmācībās satikās jaunieši, kuri Jauno līderu
akadēmijas pirmajā daļā mācījās rakstīt projektus.
Viņi pārrunāja, kā gājis tiem, kuri projektus jau
realizējuši, dalījās pieredzē ar tiem, kuru projekti
notiek vai vēl notiks. Diskutēja par to, kāpēc daži
projekti netika iesniegti un kā veidot projekta darba
grupu, kur meklēt atbalstu, kad zūd motivācija.
Apmeklējām arī Jaunlutriņus, kur jaunieši jau
ir realizējuši projektu “Sinerģija”. Iepazināmies
arī ar citiem Jaunlutriņos organizētiem jauniešu
iniciatīvas projektiem. Pateicamies Jaunlutriņu pagasta jaunatnes darba koordinatorei Maijai Zaļumai
par sirsnīgo uzņemšanu.
Apmācību laikā jaunieši veidoja arī kalendāru,
kurā apkopoti ieteikumi par projekta norisi un
realizāciju. Kalendārs tiks izdots un kalendāra
prezentācijas svētkos būs iespēja atkal satikties
visiem apmācību dalībniekiem. Kalendāru iegūs
katrs dalībnieks, kā arī organizatori un atbalstītāji.
Ceram, ka tas ne tikai popularizēs jau notikušās
apmācības un to, ka jaunieši paši ir apguvuši projektu veidošanu un realizējuši tos, bet iedrošinās
ar citus Saldus novada jauniešus realizēt savas idejas un iniciatīvas. Paldies visiem jauniešiem, kuri
piedalījās apmācībās un realizēja vai vēl realizēs
projektus! ●
Projekts tiek īstenots Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.
gadam valsts finansējuma ietvaros.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
aicina pieteikties dalībniekus pašdarbības
kolektīvos
Ja vēlies turpināt jau iesākto vai apgūt ko
jaunu, ja vēlies prast dziedāt tā, ka koku
galotnes notrīc vai lēkt tik brašā deju solī,
ka vaigi sārti un acīs prieks, ja vēlies reiz
būt viens no tiem, kurš Saldus novadu
pārstāv Mežaparka lielajā estrādē, ja zini,
ka vēlies apgūt aušanas prasmes, iepazīt
gleznošanas prieku vai gluži vienkārši
gribi labi pavadīt laiku kopā ar līdzīgi
domājošiem, Saldus novada pašvaldības
aģentūra “Saldus TIKS centrs”, uzsākot
jauno sezonu, līdz 11. septembrim aicina
tevi pieteikties kādā no kolektīviem:
1. Bērnu tautas deju kolektīvā “Dzīpars”.
Pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 20633299.
•
Baltajā grupā (bērni no 3 gadu vecuma)
•
Rozā grupā (bērni 4-5 gadi)
•
Sarkanajā grupā (bērni 6-7 gadi)
•
Dzeltenajā grupā (bērni 1. – 2. klase)
•
Violetajā grupā (bērni 2.-3. klase)
•
Zaļajā grupā (bērni 3.-4. klase)
Mēģinājumi:
Baltā, Rozā, Sarkanā grupa – pirmdienās
un trešdienās Saldus Mūzikas un mākslas
skolu deju zālē, Avotu ielā 12a (laiks tiks
precizēts)
Dzeltenā, Violetā un Zaļā grupa – otrdienās
un ceturtdienās Saldus 1. vidusskolas zālē,
Kuldīgas ielā 3 (laiks tiks precizēts)
2. Jauniešu tautas deju ansambļos.
Pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 26017399.
•
TDA “Kursa” I studijā (jaunieši 1213 gadi)
•
TDA “Kursa” II studijā (jaunieši 1415 gadi)
•
TDA “Kursa”’ (jaunieši 16-20 gadi)
Mēģinājumi:
TDA “Kursa” pirmdienās un trešdienās
plkst. 19.15 ugunsdzēsēju depo zālē, Skrundas ielā 28;
TDA “Kursa” I studija pirmdienās un
trešdienās plkst. 16.30 Ugunsdzēsēju depo
zālē, Skrundas ielā 28;
TDA “Kursa” II studija pirmdienās un
trešdienās plkst. 17.45 Ugunsdzēsēju depo
zālē, Skrundas ielā 28.
3.
Sieviešu
korī
“Varavīksne”.
Pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 26142382.
Mēģinājumi: otrdien, ceturtdien plkst.
18.30 Saldus Mūzikas un mākslas skolu
telpās, Avotu ielā 12a
4. Tautas lietišķās mākslas studijā
“Saldus”. Pieteikšanās, zvanot pa tālr.:
26553947.
Nodarbības: Rīgas ielā 18 (ieeja no
Tūristu ielas), laiks tiks precizēts

5. Pūtēju orķestrī “Saldus”. Pieteikšanās,
zvanot pa tālr.: 29458859.
Mēģinājumi: Saldus Mūzikas un mākslas
skolu telpās trešdienās plkst. 19.00 un
sestdienās plkst. 13.00.
6. Jauktajā korī “Saldava”. Pieteikšanās,
zvanot pa tālr.: 29332874.
Mēģinājumi: Saldus Mūzikas un mākslas
skolu telpās pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 19.00
7.
Folkloras
kopā
“Medainis”.
Pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 29775878.
Mēģinājumi: Kapelleru namā, Striķu ielā
7, trešdienās plkst. 18.00
8. Krievu tautas mūzikas ansamblī
“Lira”. Pieteikšanās, zvanot pa tālr.:
29987892.
Mēģinājumi: Krievu kopienas telpas,
Striķu ielā 28, trešdienās un svētdienās
plkst.11.00
9. Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku
grupā. Pieteikšanās, zvanot pa tālr.:
29738726.
10. Kapelā “Strops”. Pieteikšanās, zvanot
pa tālr.: 26442783.
Mēģinājumi: Kapelleru namā, Striķu ielā
7, pirmdienās plkst. 19.00
11. Eiropas senioru deju grupā
“Ciecerīte”. Pieteikšanās, zvanot pa tālr.:
26871108.
Mēģinājumi: Saldus pilsētas pensionāru
biedrības telpās, Kuldīgas ielā 13
12. Jauktajā korī visās balsu grupas
(dalībnieki vecumā no 50 gadiem).
Pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 29227850.
13. Saldus Tautas teātrī. Pieteikšanās,
zvanot pa tālr.: 29959590
Mēģinājumi: Avotu ielā 12, ceturtdienās
un piektdienās plkst. 18.30
Pieteikšanās VPDK “Bandava” tiks
izsludināta atsevišķi.
Informatīvā tikšanās reize TDK “Dzīpars”
Baltās, Rozā un Sarkanās grupas
dalībniekiem un vecākiem 7.09. plkst.
17.00, Dzeltenās, Violetās un Zaļās grupas dalībniekiem un vecākiem 7.09. plkst.
17.45, bet TDA “Kursa” I un II studijai, kā
arī TAD “Kursa” 7.09. plkst. 16.00 Saldus
Mūzikas un mākslas skolu zālē, Avotu ielā
12a. Vairāk informācijas par nodarbībām
www.saldus.lv”
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Slūžu svētki Ezerē 2015

Inga Dobuma, biedrības “Ezeres makšķernieku klubs” valdes locekle

Š

ogad Ezeres Dzirnavu dīķa slūžas slūžām, kuras 1982. gadā
tika nodotas ekspluatācijai, aprit 33 gadi. Tas ir gana nozīmīgs
vecums, lai tās varētu jau dēvēt par senām.
Ezeres makšķernieku klubs sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondu projekta “SLŪŽU SVĒTKI
EZERĒ 2015” ietvaros atjaunoja strūklakas agrāko izskatu un
pirmsākumos krāsotās metāla konstrukcijas. Jāpiebilst, ka kļavas lapas
formā veidotā slūžu konstrukcija ir retums Latvijā.
Atdzīvinot mazliet piemirsto slūžu burvību un popularizējot vēl vienu
sakoptu vietu Saldus novadā, 23. augustā tika svinēti Slūžu svētki. Tie
sākās ar Bērnu makšķerēšanas noslēguma sacensībām projekta “Jaunie

makšķernieki 2015, labiekārtota vide Ezerē” ietvaros.
Turpinājumā ar svētku gājienu zem Ezeres makšķernieku kluba
karoga bērni un jaunieši atklāja svētkus pie Dzirnavu dīķa, kur svētku
dalībnieki viņus sagaidīja ar ovācijām un aplausiem.
16 jaunie makšķernieki saņēma sertifikātus par mācību apgūšanu
makšķerēšanā, un pirmo trīs vietu ieguvēji tika sveikti grupās “Pirmie
soļi makšķerēšanā”, “Protu, bet gribu vēl labāk”, “Pirmā līmeņa copmanis”.
Svētkus kuplināja dažādas sportiskas aktivitātes, makšķernieku boulings, šautriņu mešana, plekstes lidojums u.c., kā arī radošās darbnīcas
bērniem (no zariņiem tika veidoti plosti, no papīra – ūdensrozes, un
tapa gleznas uz zivju formas dēlīšiem).
Kā jau svētkos pienākas, apmeklētāji varēja iepriecināt arī savas
garšas kārpiņas, jo organizatori bija parūpējušies par tradicionālo zivju
zupu, kūpinātām un uz oglēm ceptām zivīm.
Lielu atsaucību guva maizes cepšana uz ugunskura un vizināšanās ar
laivām. Uz tikšanos nākošgad! ●

Sestais Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets
Mārtiņš Lagzdons, saieta organizēšanas
darba grupas vadītājs

N

o 22. līdz 23. jūlijam Saldū pilsētas
bibliotēkā notiks 6. Kurzemes
bibliotekāru vasaras saiets ““Kurš cauri
skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) - radošums un darbs
ar bērniem bibliotēkā”.
To organizēja Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB) Kurzemes nodaļa sadarbībā ar Saldus
pilsētas bibliotēku un Kursīšu bibliotēkuinformācijas centru. Saietā pulcējās vairāk
nekā 50 Kurzemes bibliotēku pārstāvji no
Saldus, Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Dundagas,
Brocēnu, Priekules, Liepājas un citiem novadiem.
Divās saieta dienās tika gūta pieredze un
idejas darbam ar bērniem bibliotēkā no kolēģu
pieredzes un lektoru prezentācijām.
LBB prezidente Kristīne Pabērza stāstīja par
IFLA Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm
un
aktualitātēm,
par
starptautiskām
programmām un pasākumu formām, kurās
var iesaistīties arī Kurzemes bibliotēkas
(“Sister libraries”, “Maker space”, “Sportisti uz bibliotēku, lietotāji sportot!” u.c.), par
starptautiskiem dokumentiem un vadlīnijām,
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kurus izmantot darbā ar bērniem. Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova dalījās idejās
un pieredzē, vērtējot EIFL inovāciju projektus bērnu un pusaudžu auditorijai, iedrošināja
pieteikties šim projektu konkursam un minējā
labas idejas gan no pasaules, gan Latvijas
bibliotēkām, kuras ir ieguvušas balvas un augstus vērtējumus.
Bibliotēku vadītājas un bibliotekāres
dalījās pašu pieredzē par interesantiem
pasākumiem, projektiem un aktivitātēm, kas
tiek organizētas reģionu bibliotēkās. Savukārt
lektore Laila Meluškāne priekšlasījumā “101
ideja radošiem pasākumiem” rādīja, stāstīja un
praktiski demonstrēja idejas, spēles, pasākumu
tēmas, kuras var izmantot darbā ar bērniem.
Tika runāts par telpas iekārtojumu, atribūtiem,
pasākuma formām un uzdevumu veidiem.
Saieta dalībniekiem bija iespēja arī praktiski
darboties radošajās darbnīcās: “Bērni veido
gleznas”, “Spēles bērniem”, “Muzicējam
kopā”. Saieta laikā tika iepazīta arī Saldus
pilsētas kultūrvēsture un radošie cilvēki,
jo kultūras programmas laikā dalībnieki
apmeklēja J.Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeju. Gidu Līgas Šaules un Vinetas Jurevicas vadībā varēja baudīt un izzināt

Saldus dabas, kultūras un vēstures skaistumu.
Īpašu noskaņu un baudījumu sniedza koncerts apvienības “Cik dažādi” izpildījumā
un vakarēšana JIC “Sķūnis” pagalmā ar
dziesmām, konkursiem un sātīgu zupu.
Aptaujājot dalībniekus, tika minētas
pozitīvas lietas un ieteikumi turpmāko
saietu uzlabošanai. Kopumā bibliotekāri no
Kurzemes bija radoši iedvesmoti, ideju pilni
un pozitīva lādiņa uzlādēti turpmākajam darbam.
Saietu finansiāli atbalstīja Saldus novada
pašvaldības NVO atbalsta fonds, Kursīšu pagasta pārvalde, LBB Kurzemes nodaļa.
Īpaši liels paldies jāsaka darba grupas
pārstāvēm – Aija Pelītei un Dacei Kalniņai –
bez kuru palīdzības un aktīvas līdzdarbošanās
saiets nevarētu notikt. Paldies par sadarbību
un atbalstu Saldus pilsētas bibliotēkai un
kolektīvam, īpaši Daivai Neifaltei, Aijai
Mežiņai, Laumai Šorņikova, Saldus Bērnu
un jaunatnes centram, Saldus TIKS centram,
Kursīšu pagasta pārvaldei (Viktoram Drukovskim un Jānim Griķim), biteniekam Dzintaram
Circenim (Z/s “Baloži”, Kursīšu pagasts)
un visiem iesaistītajiem, kuri atbalstīja un
palīdzēja, lai 6. Kurzemes bibliotekāru saites
Saldū būtu izdevies. ●
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Ezeres pagastā
Inga Dobuma, biedrības
“Ezeres makšķernieku klubs”
valdes locekle
No 11. jūnija projekta
“Jaunie makšķernieki 2015,
labiekārtota vide Ezerē” ietvaros sākās
makšķerēšanas apmācības bērniem un
jauniešiem. Projektu līdzfinansēja Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Notika
praktiskās
nodarbības
pie
ūdenskrātuvēm – karpu makšķerēšana,
ekipējuma
izvēles
apmācība
un
sagatavošanās. Jaunajiem dalībniekiem bija
pludiņmakšķerēšanas mācību nodarbības,
kā arī vides sakopšana makšķerējot. Mācību
laikā tika apgūtas teorētiskās un praktiskās
zināšanas, kā izvēlēties makšķerēšanas vietu,
noteikt dziļumu, piebarot dažādas zivju sugas,
saudzīgi atbrīvot zivis no āķa, pareizi zivis
izvilkt no ūdens, kā pielietot zivju uztveramo tīkliņu un uzglabāšanas tīkliņu pie ūdens
tilpnes.
Katru mācību dienu jaunie makšķernieki tika
apbalvoti dažādās nominācijās.
Mācības notika jūnijā, jūlijā un augustā,
ceturtdienās, laikā no plkst. 16.00 līdz 18.00,
stingrā biedrības biedru uzraudzībā.
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs
Lai apspriestu bibliotekāra ikdienu 21.
gadsimtā, 1. jūlijā Kursīšos ieradās viesi no Brocēniem. Tika apspriesta telpu
nozīme bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā,
informācijas tehnoloģiju dažādība bibliotēkās,
projektu daudzveidība. Kamēr trīs bibliotēku
pārstāvji vienojās par tikko dzimušajām
sadarbības idejām, skolēni izmantoja iespēju
pārbaudīt, vai Kursīšos ir kāda nelasīta
grāmata vai neredzētas spēles.
8. jūlijā notika radošas nodarbības
pedagoģes Ivetas Strikasas vadībā, kurās
kopā pulcējās skolotāji, sociālie darbinieki,
vecāki un citi interesenti, lai apgūtu jaunus
radošo darbiņu veidus un gatavošanas mākslu.
Tāpat šai dienā notika veikala - salona “Palutini sevi” kosmētikas prezentācija un stāsts
par ēteriskajām eļļām un to pielietojumu.
Pasākuma dalībnieki varēja izbaudīt roku
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SPA procedūru, bet drosmīgākās apmeklētājas
izbaudīja arī sejas kopšanas procedūru. Bija
iespēja iegādāties salona produkciju.
17. jūlijā sociālā darbiniece Ilzīte Griķe
un bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons organizēja ekskursiju pagasta senioriem. Ekskursijas laikā bija iespēja
paviesoties Daces Lukševicas daiļdārzā
Tukumā, kur varēja iepazīt dārza skaistumu un
augu dažādību, iegādāties stādus, “Pūre Chocolate” šokolādes muzejā uzzināt par šokolādes
vēsturi, gatavošanu, iepazīt Jaunmoku pils
skaistumu un vēsturi, nogaršot un izzināt zāļu
tēju bagātību, uzlabot veselību un labsajūtu
“Baskāju takā” un pie jūras.
14. augustā bibliotēkā IK “VIRJA AK”
piedāvāja dažādu izdevniecību grāmatas par
izdevīgām cenām. Grāmatu fondu papildināja
Kursīšu, Ezeres, Gaiķu un Satiķu bibliotēku
vadītāji.
No 13. jūlija līdz 31. augustam bibliotēkā
bija apskatāma divas dažādas izstādes – Laura
Rinmaņa fotogrāfiju izstāde “Baznīcas”, kurās
atspoguļotas norises un interjers dažādās
mūsu puses un Latvijas baznīcās, kā arī
kursīšnieces Airas Vaitkus kolekcijas izstāde
“Rakstāmlietas”. Izstāde notiek jaunajā
pasākumu un izstāžu ciklā “Kolekciju stāsti”,
tajā bija apskatāmas vairāk nekā 100 dažāda
lieluma, formas un krāsu pildspalvas.
Augustā Kursīšos viesojās velobrauciena “200 km pa Saldus novadu” dalībnieki.
Brauciena mērķis bija iepazīt Saldus novada
pagastus, izdarīgus un čaklus saimniekus, kā
arī apskatīt interesantus māju nosaukumus
un zīmes. Kursīšu pagastā dalībnieki viesojās
brauciena noslēgumā trešās dienas beigās un
iepazina “Cīrulīšu” mājas un saimniekus Guntu un Aivaru Zīlīšus, mājas “Asariņi” un to
saimniekus Aldi un Aiju Slūtiņus. Noslēguma
pikniks notika Neatkarības birzs atpūtas vietā,
par labsajūtu gādāja jaunatnes lietu koordinatore Laima Tiļļa un bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons.
18. un 19. augustā Kursīšos notika projekta
“Inovatīvs pakalpojums – ģimeņu asistents”
dienas nometne Kursīšu un Ezeres ģimenēm.
Divās dienās notika radošās darbnīcas un
praktiska darbošanās Ivetas Strikasas vadībā,
kā arī sportiskas aktivitātes Kursīšu estrādē,
ko organizēja sociālie darbinieki Ilzīte Griķe
un Miervaldis Reiss, ģimenes asistents Liene
Buka, bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
Par sātīgām pusdienām kopā ar bērniem
gādāja ģimeņu asistents Dace Oliņa.
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu attīstības
biedrība “KABata” valdes priekšsēdētājs
Kursīšu attīstības biedrības “KABata”
izstrādātie projekti, kas iesniegti projektu
konkursā “Riteņa izgudrošana” (organizēja
biedrība “KIT”, Saldus novada projektu
fonda finansējums), guvuši atbalstu. Projekti
iesniegti sadarbībā ar kultūras darba organi-

zatori, amatierteātri “Kodols” un bibliotēkuinformācijas centru.
Projekts “Saldus novada Saule pār
Kursīšiem” ir atbalstīts ar 485,91 EUR
līdzfinansējumu. Projekta mērķis – organizēt
oriģinālu un neierastu dzejas dienu pasākumu
netradicionālā vietā Kursīšu pagastā. Projekta
laikā sadarbībā ar amatierteātri “Kodols” tiks
organizētas dzejas dienas Neatkarības birzī,
kurās grupas Līvi dziesmas un dzejnieka
Māra Čaklā dzeja savīsies kopējā audeklā.
Tiks papildināta materiāltehniskā bāze un
iegādāti bezvadu mikrofoni, ugunskura katls
un materiāli pasākumam. Projekta vadītāja –
Laima Tiļļa.
Projekts “Pagastu dienas 2015” ir atbalstīts
ar 300,00 EUR līdzfinansējumu. Projekta
mērķis – pilnveidot kultūrvidi un norises
pagastā, organizēt pasākumu kopumu, lai
iepazītu Jaunlutriņu pagastu un veicinātu pagastu iestāžu un cilvēku sadarbību.
Projekta laikā paredzēts iepazīt Jaunlutriņu
pagastu, tā vēsturi, kultūru un cilvēkus. Projekta ietvaros notiks šādas aktivitātes: izstāde
“No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” un tās
atklāšanas pasākums ar priekšnesumiem,
Jaunlutriņu amatierteātra izrāde, Ošenieku
bibliotēkas rokdarbnieču pulciņa darbu izstāde
un vadītājas meistarklase-radoša nodarbība,
pieredzes brauciens “Iepazīsti kaimiņus…
Jaunlutriņi”, kurā piedalās Kursīšu pagasta
iestāžu darbinieki un pagasta iedzīvotāji, kā arī
projekta noslēguma pasākums ar Jaunlutriņu
pašdarbnieku piedalīšanos. Projekts tiek
realizēts sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības
biedrību, bibliotēkām, kultūras darba organizatoru un iedzīvotājiem. Projekta vadītājs –
Mārtiņš Lagzdons.
Sanita Vītola,
“Kodols” vadītāja

Kursīšu

amatierteātra

Katru gadu pagasta pārvalde kā pateicību
par darbību saviem amatierteātra kolektīviem
dāvina ekskursiju (sedz ceļa izdevumus).
Šogad amatierteātra kolektīvs “Kodols” iepazina Kurzemi. Mēs apmeklējām Piena
muižu Skrundā, kur baudījām piena kokteili un garšojām pašu sakultu sviestu. Tālāk
ceļš veda uz Garīkām, kur iepazināmies ar
šitaki sēņu audzēšanu, mielojāmies ar ļoti
gardu sēņu zupu. Trešais pieturas punkts bija
Aizputē, eko vīnu darītavā, kur degustējām
vīnus, smēlāmies idejas uzņēmējdarbībai,
apbrīnojām jauna cilvēka vēlmi darboties
un prasmi pasniegt savu darbu. Noslēgumā
viesojāmies viesu namā, kur atpūtāmies un
plānojām jaunās sezonas pirmo pasākumu
“Saldus novada saule pār Kursīšiem”, kurš
notiks jau septembra beigās.
Amatierteātra “Kodols” vārdā saku sirsnīgu
paldies par ekskursiju Kursīšu pagasta
pārvaldei, kultūras darba organizatorei Laimai
Tiļlai un šoferim Jānim Griķim.
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parūpējušies pagasta pārvaldes darbinieki,
kuri 11 gadu svētku pastāvēšanas vēsturē
pirmo reizi bija noorganizējuši savu komandu.

Laima Tiļļa, jaunatnes lietu koordinatore
Jau otro gadu sadarbībā ar sporta darba organizatoru tika rīkotas jauniešu pludmales
volejbola sacensības. Bija izspēles gan
sievietēm, gan vīriešiem. Dalībnieki bija
pieteikušies no Ezeres, Druvas, Zaņas, Rubas,
Saldus un Kursīšiem. Sacensību komandas
veidošanas noteikums – vismaz vienam no
komandas bija jābūt vecumā no 13 līdz 25
gadiem. Paldies sacensību galvenajai tiesnesei Martai Siksnai, kā arī visiem sacensību
dalībniekiem. Paldies Jānim Circenim, Jānim
Rītiņam par volejbola laukuma seguma
atjaunošanu.
Godalgotās vietas vīriešu konkurencē
(piedalījās deviņas komandas):
1. “MM” (Druva) (Mārcis Kazakevičs,
Mairis Bušinskis)
2. “Tava mamma” (Druva/Saldus) (Rihards
Fridrihsons, Einārs Līcis)
3. “Jenoti” (Kursīši/Ezere) (Toms Kormis,
Gatis Lihačs)
Godalgotās vietas sieviešu konkurencē
(piedalījās piecas komandas)
1. “Čikitas” (Kursīši) (Agnija Blinde, Ginta
Susekle)
2. “Topošās” (Kursīši) (Zinaida Circene,
Marta Siksna)
3. “E-Z saldās” (Ezeres/Zaņa) (Viktorija
Tomašauska, Nelda Žentiņa)

Aļģimants Pileckis, sporta darba organizators

„Kalna Ģēģeri”, kurā saimnieko Apriķu
ģimene. Tālāk devāmies uz „Krogzemjiem”,
kur mūs jauki sagaidīja Luteru ģimene. Un
noslēgumā ciemojāmies pie Dvarišķu ģimenes
ar mājas nosaukumu „Strīdiņi” . Paldies
visiem māju saimniekiem par jauko ceļotāju
uzņemšanu!
14. augsutā Vadakstes pagasta bibliotēkā
notikās pasākums jauniešiem. Tajā pārvaldes
vadītāja Eva Rozīte-Ņikitina sveica pagājušā
mācību gada absolventus. Pie cienastu galda
tika parunātas dažādas jauniešiem aktuālas
tēmas un jautrākai gaisotnei tika spēlētas interesantas spēles.
Zaņas pagastā

Vadakstes pagastā
Agita Bleidele, kultūras darba organizatore
1. augustā pie pagasta pārvaldes ēkas notika Saimnieču dienas pasākums, kur senioru ansambļa “No sirds uz sirdi” dāmas uz
ugunskura vārīja gardu zupu, iepazīstināja ar
saimnieču dienas tradīcijām, aicināja visus uz
rotaļām. Pie mums ciemos uz pasākumu bija
atbraukuši viesi no Jaunauces, Jaunpiebalgas,
Jaunlutriņiem, Jaunjelgavas un Jaunsātiem.
Viesi apmeklēja arī Vadakstes muzeju.
Līva Apriķe, Vadakstes pagasta bibliotekāre
21. augustā bibliotēkā norisinājās pasākums
bērniem „Pazudušo bagātību meklēšana”.
Sākumā tika lasītas pasakas no pasaku
grāmatām. Pēc tam visi devās meklēt
piedzīvojumus un bagātības uz Vadakstes
parku. Ar norāžu palīdzību bērni izstaigāja
visu parku.
Līva Apriķe, jaunatnes lietu koordinatore
No 11. līdz 13. augustam norisinājās velobrauciens pa Saldus novadu. Uzdevums bija
katrā pagastā apmeklēt trīs mājas ar interesantiem nosaukumiem. 13. augustā izturīgie
riteņbraucēji tika sagaidīti Vadakstes pagastā.
Pirmā māja ar interesanto nosaukumu bija

6

Ilma Kamkovska, Zaņas pagasta kultūras darba organizatore
Arī
šovasar
notika
tradicionālie pagasta svētki
“Ūdenssvētki’’. Kā jau ierasts,
no rīta plkst. 7.00 pie Zaņas Dzirnavu dīķa
pulcējās makšķerēšanas vaļasprieka cienītāji.
Četru stundu garumā par lielākajiem un
smagākajiem lomiem cīnījās 26 makšķernieki
no dažādiem Saldus novada pagastiem un Jelgavas. Patiess prieks, ka šogad makšķerēšanas
sacensībās piedalījās Mūrnieku ģimene,
kura sacensības pārstāvēja trīs paaudzēs, kur
jaunākais makšķernieks ir sākumskolas skolnieks un savā vecuma grupā izcīnīja 1. vieto.
Pieaugušo konkurencē 1. vietu izcīnīja A.
Gredzens.
Visas dienas garumā, neskatoties uz
to, ka pamatīgi lija, norisinājās dažādas
netradicionālās sporta spēles Baļķulejas
brīvdabas estrādē.
Šogad par īpašu svētku gaisotni bija

15. augustā Zaņā notika ikgadējie Zaņas
sporta svētki. Vienlaicīgi tika rīkotas arī
sacensības divās spēka trīscīņas disciplīnās
– svara stieņa vilkmē no zemes un svara
stieņa spiešanā no guļus stāvokļa. Sacensības
vadīja un tiesāja lutriņieks Dainis Polis. Savus spēkus šajās disciplīnās izmēģināja 28
sacensību dalībnieki.
8. augustā Saldū notika sacensības ‘’Saldus
stiprinieks-2015’’, kurās piedalījās arī 21 gadu
jaunais Zaņas sportists Juris Meija. Juris bija
pirmais sešos vingrinājumos no septiņiem.
Līdz ar to viņš kļuva par uzvarētāju šajās
sacensībās.
8. augustā Ventspilī norisinājās Latvijas
čempionāta trešais posms virves vilkšanā,
kurā Saldus komandas sastāvā startēja Zaņas
sportisti Māris Mažrims un Kristaps Peterlevics. Saldus komanda izcīnīja 2. vietu svara
kategorijā līdz 720 kg un 3. vietu līdz 680 kg.
13. septembrī Saldus virves vilcēji piedalīsies
Lietuvas čempionāta ceturtā (noslēdzošā) posma sacensībās virves vilkšanā.
Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās
struktūrvienības
‘’Jūrmala’’
audzēknis
zaņenieks Gints Pelīte piedalījās Latvijas
čempionātā akadēmiskajā airēšanā Jūrmalā.
Klasē M4X – 4. vieta, bet klasē M2X – 7. vieta. 27. septembrī Gints piedalīsies sacensībās
Zviedrijā.
1. augustā Māris Lapšāns Vecpilī piedalījās
“Krosa komisijas kauss’’ sacensībās autokrosā.
1. augustā Mariss Rake izcīnīja 2. vietu
L.A.M.A. rīkotajās sacensībās kvadracikla
klasē Zorģos.
9. augustā Ieva Stanka un Marta Samauska
piedalījās 1. posma sacensībās pludmales
volejbolā Kursīšos.
22.
augustā
“Virāža-Z’’
pludmales
volejbolistes Nelda Žentiņa un Krista Gruša
ieguva 1. vietu Saldus novada pludmales
volejbola čempionātā dāmu konkurencē
Druvā.
30. augustā Nelda Žentiņa piedalīsies auto
rallija supersprinta sacensībās Liepājā.
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Jānis Pipars
Vanda Mūņiene
Janina Vitkovska
Mirdza Ķeire
Vera Baranovska

Gaišas domas,
priecīgu prātu un
stipru veselību septembra jubilāriem vēl
Saldus novada dome
Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Laimonis Šmāls
Ligita Kudiņa
Indra Opelte
Smaidonis Blumbergs
Jevdokija Kuļvinska
Apvienotajā Jaunauces
un Rubas pagastā
Jaunaucē
Uldis Kunkulis
Inese Šimkus
Dzintra Sņežkova
Jānis Arājs
Inta Stendere
Jānis Ķepsis
Jānis Bidiņš
Vizma Dunkule
Osvalds Šimkus
Rubā
Jānis Končus
Aleksandrs Maklers
Lidija Gailiša
Biruta Geruļska
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Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā
Jaunlutriņos
Dzintars Kļaviņš
Šķēdē
Ludmila Švidjuka
Zaiga Kļaviņa
Uldis Zīrups
Imants Freimanis
Biruta Velta Freimane
Vera Ogule
Kursīšu pagastā
Ilmārs Kemtis
Egons Ķuda
Viesturs Jānis Upenieks
Juris Zariņš
Jānis Rītiņš
Lutriņu pagastā
Ludmila Frigrihsone
Marija Jēkabsone
Velta Tūbele
Abgara Štemme
Emilija Velta Vera
Nīgrandes pagastā
Neļuta Blumberga
Ivars Fricsons
Regina Dauginiene
Nikolajs Kravecs
Ira Ķēde
Raimonds Rozentāls
Balvis Miemis
Zinta Mukalauska
Biruta Veite
Arnis Gersons
Arnolds Urbāns
Ilma Bogatirēviča
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Novadnieku pagastā
Iveta Jumīte
Arnis Jumītis
Guntis Boļa
Aleksandrs Potaičuks
Karmena Vītiņa
Rimants Norbuts
Diāna Zizlāne
Anatolijs Grigorjevs
Roberts Pavlovs
Anita Šeimane – Šenberga
Vija Štāla
Emma Butkeviča
Marija Ceruse
Pampāļu pagastā
Vladimirs Konončuks
Vitauts Mockus
Agra Buivide
Ivars Ķiļķins
Dzintra Iesala
Rasma Ārstniece
Saldus pagastā
Normunds Ķepals
Lāsma Lāce
Ģirts Rīters
Aivars Behmanis
Tatjana Valdajeva
Erna Eze
Skaidrīte Roderte
Svetlana Trusle
Ausma Ādlere
Austra Ķine
Vaira Rubule

Biruta Pūķīte
Žanis Ķēpulis
Zirņu pagastā
Irma Harkova
Rasma Līvzemniece
Irēna Rancāne
Ērika Ganģīte
Velta Kalēja
Valentīna Oklāne
Zvārdes pagastā
Iveta Indrane
Daina Līkuma
Raisa Šenberga
Saldus pilsētā
Daina Babre
Irma Bērziņa
Valentīna Cielava
Mārīte Ķiģele
Rita Pudnieka
Rita Sproģe
Danuta Veseļuna
Ausma Apalīte
Andris Bračs
Elga Kļava
Astrīda Lakstīgala
Visvaldis Milts
Dzintra Rudovica
Regīna Sobute
Reinis Vilmanis

Aija Brūvere
Elvīra Kadiķe
Biruta Opelte
Anna Rozentālberga
Zane Strazde
Marija Udaļejeva
Velta Vaļņicka
Imants Zolmanis
Jānis Brizga
Aina Cirpone
Ināra Inte
Rolands Krecers
Vilmārs Milts
Anna Zeiberga
Artūrs Liepiņš
Lūcija Linde
Ženija Švāne
Irma Oliņa
Olga Lase
Erna Cintiņa
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.

Vadakstes pagastā
Saule Freiberga
Aivars Rutkis
Jāzeps Bleidelis
Apolonija Sauša
Zaņas pagastā
Valdis Karlsons
Silvija Melle

2. septembrī CSP uzsāks tautas mikroskaitīšanu

015. gada 2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde uzsāks
tautas mikroskaitīšanu, kuras mērķis ir noskaidrot, cik precīzi
oficiālā statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā, republikas
nozīmes pilsētās un novados.
CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus mājokļu Latvijā, no tiem 172 Saldus
novadā, un 2015. gada tautas mikroskaitīšanā noskaidros, cik pastāvīgo
iedzīvotāju dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā piedalās to mājokļu
iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties 2015.
gada tautas mikroskaitīšanā.
No 2. septembra līdz 15. septembrim iedzīvotāji varēs aizpildīt aptaujas anketu elektroniski vietnē https://eintervija.csb.gov.lv. Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, līdz 15. decembrim CSP intervētājs aptaujās
mājokļa iedzīvotājus telefonintervijā vai klātienē.
2015. gada sākumā Saldus novadā dzīvoja 24 087 iedzīvotāji. Gada
laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 1,7%, bet salīdzinājumā ar
2011. gadu Saldus novadā ir par 6,1% jeb 1 559 iedzīvotājiem mazāk.
Pērn novadā piedzima 271 mazuļi – par 5,6% mazāk nekā 2013. gadā.

55% Saldus novada iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, bet 43%
– individuālajās mājās. Līdz 1945. gadam būvētās mājās dzīvo 22%
novadnieku, 1946. – 1990. gadā būvētās mājās – 69% un pēc 1990.
gada būvētās mājās – 8%. Ūdensvads ir pieejams 83% Saldus novada
iedzīvotāju, bet centrālapkure – 48%.
Saldus novadā 96% pastāvīgo iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto
latviešu valodu, 2% – krievu valodu, bet 1% – lietuviešu valodu. 13%
iedzīvotāju ir augstākā izglītība (ieskaitot doktora grādu), bet 4% –
zemāka par pamatizglītību.
Plašāka informācija par 2015. gada tautas mikroskaitīšanu pieejama
vietnē csb.gov.lv/skaitisana
Tautas mikroskaitīšanas bezmaksas konsultatīvais tālrunis: 80000320
E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
Konsultantu darba laiks: no 2. septembra līdz 15. septembrim katru
dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00; no 16. septembra līdz 15. decembrim
darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. ●
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PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

23.09.

Nodarbība “Cilvēku tirdzniecības procesi. Kā pamanīt
riska faktorus ikdienas piedāvājumos?” (vada biedrības
“Patvērums ”Drošā māja”” pārstāvji).

16.05. – 27.09.

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

5.09. – 11.10.

Zigurda Poļikova 60 gadu jubilejai veltīta izstāde “Abstrakciju lauki”.

12.09.

Cieceres tirgus.

5.09. plkst. 14.00

Izstādes atklāšana un mākslinieka godināšana.

26.09.

Miķeļdienas tirgus.

12.09. plkst. 12.30

XVII Kurzemes dzejas dienas Saldū ietvaros pasākums
“Novadu PIN kods” – Kurzemes dzejnieku un bardu programma.

1.09. – 30.09.

Izglītojošas nodarbības muzejā skatāmajās
Iepriekšēja pieteikšanas pa tālr. 29357343

izstādēs.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
16.06. – 30.09.

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

28.08. – 30.09.

Izstāde “Citāda grāmata” (iespēja iepazīties un apskatīt
grāmatas Braila rakstā).

01.09. – 30.09.

Fotoizstāde “Saullēkts Everestā. Pirmā Latvijas sieviete
Olga Kotova augstākajā pasaules kalnā”.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

SALDUS PILSĒTĀ
11.09. plkst. 19.00

Dzejas dienu akcijas „Sirds uz perona” pasākums.

12.09. plkst. 11.00

Sestdien, 12. septembrī, Saldū notiks Liepājas, Ventspils
Talsu, Tukuma, Kuldīgas un Saldus puses dzejnieku svētki.

26.09.

Starptautiskās tūrisma dienas pasākumi Saldus novadā

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
5.09. plkst. 13.00

Foto orientēšanās “Iepazīsti Saldus pilsētu kopā ar ģimeni
un draugiem no cita skatu punkta”. Pie Saldus ezera.

6.09. plkst. 16.00
līdz 18.00

Orientēšanās sacensības “ABC 2015” 12. kārta. Līkajā
mežā.

9.09. plkst. 15.00

Skrējienu seriāls “Kalnsētas apļi 2015”. Kalnsētas parkā.
Futbols zonu sacensības 2002. - 2003.g.dz. un 2000. (99.)
- 2001.g.dz. Druvā, Brocēnos.

01.09. – 30.09.

Izstāde “Ainas Taubes akvareļi”.

11.09. plkst. 10.00

01.09. – 30.09.

Izstāde no cikla “Saldus bibliotēka 1925–2015: mirkļi no
vēstures” 9. izstāde “IT maina bibliotēkas pakalpojumus”.

12.09.

Vispasaules spēka diena O.Kalpaka laukumā.

23.09. – 24.09.

ESIP konkurss “iESkaties”.

Laiki tiks precizēti

Pasākums “Dzejas dienu maratons”.

12.09. plkst. 16.00
līdz 18.00

Orientēšanās sacensības “ABC 2015” 13. kārta. Skrundā pie
karjera.

11.09

Pasākums “Sirds uz perona”.

16.09. plkst. 10.00

Finālsacensības futbolā
Druvā.

14.09.

Literāra saruna “Lasīsim Aspaziju un Raini”.

16.09. plkst. 15.00

Skrējienu seriāls “Kalnsētas apļi 2015”. Kalnsētas parkā.

15.09.

Pasākums “Ejam ielās! Aspazija un Rainis dvēseles stīgās”.
Aspazijas un Raiņa dzejas iestudējums aktrises un rakstnieces Daces Priedes izpildījumā, kuru papildinās mūzikas
skolotājas Ingūnas Svaras (Kuldīga) vijoļspēle.

18.09. plkst. 10.00

Finālsacensības futbolā 2002. – 2003.g.dz. un 2000. (99.)
– 2001.g.dz. Druvā.

19.09. plkst. 10.00

Saldus novada atklātais čempionāts svarcelšanā. Sporta
kompleksā.

vidusskolu grupā jauniešiem.

16.09. plkst. 14.00

Pasākums “Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā”. Tikšanās ar literatūrzinātnieci Gundegu
Grīnumu.

19.09. plkst. 10.00

Kombinētais tūrisma pārgājiens ,,Novadnieki 2015”. Starts
pie novadnieku pagasta sporta zāles.

17.09.
(Druvas vidusskola, Saldus 1. vidusskola)

Pasākums “Raiņa filozofijas izpausmes mūsdienās”.
Tikšanās ar animācijas filmas “Zelta zirgs” dialogu autoru dzejnieku, prozaiķi, un tulkotāju Andri Akmentiņu.
Pasākums vecāko klašu skolēniem.

20.09. plkst. 16.00

Orientēšanās sacensības “ABC 2015” 14. kārta. Bikstos.

25.09. plkst. 10.00

Rudens kross skolu jaunatnei visām
Kalnsētas parkā.

18.09.

Dzejas dienu pasākums pašiem jaunākajiem lasītājiem “Nāk
ciemos dzejolis” (Rainis). (Aicinātā publika)

25.09. plkst. 10.00

Vispasaules pasākums “Olimpiskā diena 2015 – nebrīnies,
Piedalies!”. Saldus stadions, mācību iestādes.

26.09.plkst. 10.00

Saldus novada atklātais čempionāts medību šaušanā
“stāvošs mērķis 35m” (ST-35) un “skrejošā mežacūka 50m”
(SK-50). Zvārdes šautuvē.

27.09. plkst. 16.00
līdz 18.00

Orientēšanās sacensības “ABC 2015” 15. kārta. Bērzu
karjerā.

19.09. plkst. 10.00

Futbola laukuma atklāšana Ezeres sporta svētkos. Sporta
laukumā pie Ezeres vidusskolas.

27.09.

Pirmais pierobežas festivāls. Velobrauciens, dižandele (Latvijas un Lietuvas amatnieki un mājražotāji), zīlnieces un
cirka priekšnesumi, radošās darbnīcas, spēles, atrakcijas un
citas jautrības. Informācija – 29438865.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
14.09.-14.11.

Sandra Eglītes foto un Ilzes Dūdiņas stikla darbu izstāde
“SVALBARD”.

08.06.-30.09.

Saldus mākslas skolas 4.-7.kursu audzēkņu darbu izstāde
“Zaļā prakse Rojā”.

21.08.-30.09.

Saldus mākslas skolas 2.-3. kursu audzēkņu darbu izstāde
“Rozentāla vasaras skoliņa. Portreti”.

Visu mēnesi

Joga. Otrdienās plkst. 18.00, ceturtdienās plkst. 19.00

Pirmdienās

Kapelas “Strops” mēģinājums plkst. 19.00.

Trešdienās

Knēveļu skoliņa plkst. 11.00.

Trešdienās

Folkloras kopas “Medainis” mēģinājums plkst. 18.00.

12.09. plkst. 14.00

Saldus mākslinieku dzejai veltītās izstādes pasākums “Sirds
kūst no laimes skaistuma uzrunāta”.

26.09.

Biedrības KIT atbalstītā projekta “Iečekojam kultūru!”
ietvaros iepazīšanās ar slēpņošanas (geocaching) būtību,
kultūras slēpņu meklēšana.

1.09. – 30.09.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstāde.

KAPELLERU NAMĀ

SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
1.09.

Iepazīsti “Šķūni” – pirmās skolas dienas aktivitātes.

18.09. – 19.09.

Diennakts seminārs jauniešiem “Nākotnes cilvēki pa
šodienu iet lieliem soļiem”.

16.09. plkst. 10.00

Seminārs skolu pašpārvalžu pārstāvjiem.
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vecuma grupām.

EZERES PAGASTĀ

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
10.09. plkst. 17.00

Dzejas dienu pasākums Rubas birzītē.

12.09. plkst. 11.00

Rudens tirdziņš “Rudens ražas svētki” pie Rubas pagasta
pārvaldes ēkas un izstādes “Musturdeķu stāsti” atklāšana.

No 12.09.

Tamborētu un adītu segu izstāde “Musturdeķu stāsti” no
Ventspils puses.

1.09. – 30.09.

Kursīšnieku Indras un Jura Lagūnu pūču un pūcīšu kolekcijas izstāde “Gudrības simbols — pūce” Kursīšu bibliotēkā.

22.09. plkst. 16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 1. kārta Kursīšu
bibliotēkā.

29.09. plkst. 19.00

Lasītāju kluba pasākums Kursīšu bibliotēkā. Tēma – dzeja.
Līdzi jāņem sirdij tuvākā dzejnieka grāmata un dzejolis.

KURSĪŠU PAGASTĀ

Līdz 30.09

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Svešumā” Kursīšu bibliotēkā.

16.09. plkst. 11.00

Literārie lasījumi “Labestība” no Skaidrītes Gailītes
daiļrades. Senioru klubā “Vakarzvaigzne”.

Septembrī

Dzejas dienas skolā “Dzeja un ziedi”. Laiks tiks precizēts.

18.09. plkst. 14.00

Septembrī

Miķeļdienas pasākums Kursīšu pamatskolā.

Starptautiskajai olimpiskajai dienai veltīts pasākums Dienas
centrā.

3.10.

Pasākums “Paturēt sevī mirkļus gaišos”. Tikšanās ar rakstnieci, sabiedrisku darbinieci Annu Žīguri Kursīšu bibliotēkā.
Pasākums projekta “Portrets tuvplānā (3)” ievaros ar VKKF
finansiālu atbalstu.

19.09. plkst. 9.00

Kombinētais tūrisma pārgājiens “Novadnieki 2015”.

25.09. plkst. 14:00

Pasākums “Mazais prātnieks” ¬– minēsim mīklas, risināsim
atjautības uzdevumus. Dienas centrā.

29.09. plkst. 14:00

Miķeļdienas pasākums Dienas centrā.

LUTRIŅU PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

4.09.

Sporta diena Lutriņu pamatskolā.

12.09.

Pasākums “Ielaid futbolu savā pagalmā” – futbola
sacensības bērniem Lutriņu stadionā.

19.09.

Dzejas dienu pasākums “Mums atkal spārnos jāceļas” – aktrises Anitas Grūbes koncertprogramma – veltījums Raiņa
un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Lutriņu klubā.

29.09.

Miķeļdienas pasākums “Miķelis – kārumnieks” Lutriņu
pamatskolā.
NĪGRANDES PAGASTĀ

26.09. plkst. 10.00

Miķeļdienas tirgus Kalnos, laukumā pie viesnīcas:
tirgošanās, mielošanās, dancošana, tradicionālā loterija.
Aicināti dažādu preču tirgotāji (īpaši mājražojumu).
NOVADNIEKU PAGASTĀ

Visu mēnesi

Klinšu kāpšanas nodarbības. Trešdienās un piektdienās
19.00 – 21.00; svētdienās 11.00 – 13.00.

13.00 – 18.00

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

Pēc katra pulciņa
darba grafika (pieteikties pa
tālr. 29164020)

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

Trešdienās
no
plkst. 11.00 līdz
14.00

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

4.09. plkst. 14.00

Pasākums “Erudītu pēcpusdiena” Dienas centrā.

5.09. plkst. 11.00

Novadnieku pagasta sporta spēles "Atvadas vasarai".
Sacensības pludmales volejbolā, strītbolā (3 x 3, jauniešiem
no 16 gadu vecuma), florbolā (3 x 3), futbolā. Novadnieku
pagasta stadionā (pie Sātiņu skolas).

Noslēdzies Saldus novada atklātais
čempionāts futbolā

Čempionāta uzvarētāji - Novadnieku komandas spēlētāji: Sandijs
Maškovs, Agris Kirkovalds, Vladimirs Volosjanovs, Uģis Ošenieks,
Kristaps Glūdiņš, Raitis Zariņš, Didzis Jansons, Lauris Butkevičs, Denis Vitkovskis, Atis Dēvits, Mārtiņš Kathins, Andris Cvetkovs, Dagnis
Kreits.
ČEMPIONĀTA REZULTĀTU TABULA
Vieta Komanda

S.

U.

N.

Z.

Vārtu
attiecība

Punkti

1.

NOVADNIEKI

14

13

0

1

74:16

39

2.

BROCĒNU NBJSS

14

12

0

2

74:19

36

3.

OLIMPO SC

14

6

2

6

43:49

20

4.

BUKI

14

6

2

6

60:39

20

5.

VUGD

14

5

3

6

39:42

18

6.

HAVARS/
VETERĀNI

14

4

1

9

22:58

13

7.

ŠĶĒDE

14

2

2

10

23:60

8

8.
SALDUS SS
14 2
2
10 22:72
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Čempionāta vērtīgākais spēlētājs: Oskars Deaks (Brocēnu NBJSS).
Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs: Elvijs Maulics (Buki).
Čempionāta labākais vārtsargs: Agris Kirkovalds (Novadnieki).

17.09. plkst. 15.00

“Elegant Optic” piedāvā bezmaksas redzes pārbaudi
Pampāļu kultūras nama disko zālē.

25.09. plkst. 17.00

Dzejas dienu pasākums Pampāļu bibliotēkā “Uz zemeslodes, zem saules...”.

9.09. plkst. 11.00

Dienas centrs organizē pasākumu “Veselības diena” – izbraukums ar velosipēdiem.

18.09. plkst. 14.00

Pasākums veltīts dzejas dienām “Gliemežvāka stāsti –
dziesmās, vārdos, fotogrāfijās”. Dienas centrā.

1.08. – 30.09.

Saldus Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
Jaņa Rozentāla dzimtajās mājās “Bebri”. Interesentiem
zvanīt pa tel. nr. 29145725 vai 26149316.

Pēc katra kolektīva
darba grafika (pieteikties pa
tālr. 29145725)

Druvas KC aicina pieteikties jaunus dalībniekus: pirmsskolas vecuma tautisko deju kolektīvos (3-4 g. un 5-6 g.);
VPDK “Druva”; deju kopā “Druvas Seniori”; vokālajā
grupā “Druvas Tonis”; folkloras kopā “Druvas Zemturi”;
Druvas teātrī; Druvas amatnieku centrā; vingrošanas grupā;
zumbā.

12.09. plkst. 10.00

4. sēņošanas čempionāts. Atklāšana Kareļu sporta laukumā.

SALDUS PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ
12.09. plkst. 11.00

Ģimeņu sporta spēles “Atvadas no vasaras”.

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).

ZVĀRDES PAGASTĀ

XVII Kurzemes dzejas diena Saldū
Sestdien, 12. septembrī, Saldū notiks Liepājas, Ventspils Talsu, Tukuma, Kuldīgas un Saldus puses dzejnieku svētki.
• Plkst. 11.00 svētku atklāšana “Ja ir atslēgas, apvārsnis atveras”.
Saldus pilsētas bibliotēkā, Tūristu ielā 3. Dzejas dienu īpašais viesis dzejnieks, dziesmu tekstu autors un mūziķis Guntars Račs.
• Plkst. 12.30 Kurzemes dzejnieku un bardu programma “Novadu
PIN kods”. J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā.
• Plkst. 14.00 Saldus mākslinieku dzejai veltītās izstādes pasākums
“Sirds kūst no laimes skaistuma uzrunāta”. Kapelleru namā.
• Plkst. 15.00 Kurzemnieku dzejas aplis “Ja viss iet uz riņķi, pie apļa
pieturies”. JIC “Šķūnis” pagalmā, Lielajā ielā 3b
• Plkst. 15.00 Tikšanās ar Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” 2015. gada
balvas ieguvēju Valteru Dakšu. Saldus JIC “Šķūnis” semināru telpā
• Plkst. 16.30 Izstāde “Māra Čaklā dzejas ilustrācijas”. Saldus
Mūzikas un mākslas skolā, Avotu ielā 12a
• Plkst. 17.00 Pasākums “Kāpēc dzenis nemeklē vārdus”.
Saldus Mūzikas un mākslas skolā, Avotu ielā 12a. Dzejas darbnīcas
un sarunas par dzeju, vada Sandra Vensko un Jānis Vādons.
• Plkst. 18.00 “Kāds noslēpums vienmēr ir atklājams”. Saldus
Mūzikas un mākslas skolas akustiskajā koncertzālē, Avotu ielā 12a.
Dzejnieku un mūziķu sadarbības kopprojekts “Atkal ir debesis pušu”.
Dzejas dienu atslēgas nodošana Liepājas puses dzejniekiem.
Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
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Festivāls “Saldie vārti” jau piekto reizi pulcē tautas muzikantus

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

S

estdien, 22. augustā, Lielās ielas 3 iekšpagalmu pieskandināja
tautas muzikantu festivāls “Saldie vārti”. Jau rīta pusē
festivāla dalībnieki saldeniekus priecēja ar pārsteiguma muzikāliem
priekšnesumiem, kuri negaidīti iedzīvināja pilsētas ielas un laukumus.

Dienas vidū festivāla sētā sākās Dižkoncerts, kurā skatītājiem bija
iespēja baudīt ne tikai muzikantu uzstāšanos, bet arī ceļojošo komediantu sagatavotos pārsteigumus – uguns trikus, žonglēšanu un
braucienus ar monocikliem, kā arī mīmu priekšnesumus.
Pēcpusdienā JIC “Šķunis” pulcējās tautas muzikanti, lai svinīgi
atzīmētu pasākuma piecu gadu jubileju. Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa pateicās visiem dalībniekiem, bet jo īpaši
festivāla organizatoriem – kapelas “Strops” vadītājai Agritai Pileniecei
un Saldus TIKS centra kultūras darba vadītājai Zaigai Vējai.
Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska atzīmēja, ka bez
novada vadības atbalsta šādus pasākumus ir ļoti grūti vai pat neiespējami
attīstīt, tādēļ ir prieks par Saldus novada pašvaldību, kura novērtē tautas
mūzikas un kultūras nozīmi un katru gadu finansē šī festivāla rīkošanu.
Vakarā festivāla pagalmā notika arī tematiska ballīte country stilā,
kuru organizēja Zigmārs Jauntēvs jeb DJ Ziggy.
Festivāla organizatori pateicas sadarbības partneriem un atbalstītājiem
– Saldus novada pašvaldībai, Saldus Bērnu un jaunatnes centram,

Zigmāram Jauntēvam, Reinim Doniņam, Ivetai Dukaļskai, restorānam
“Stikla pērlīšu spēle”, SIA “Saldus tirgus” un brīvprātīgajiem palīgiem.
Šogad festivālā piedalījās 12 tautas muzikantu kolektīvi no Latvijas un Lietuvas – Saldus akordeonistu ansamblis “Akords”, Saldus
krievu kopienas ansamblis “Lira”, Saldus kapela “Strops”, Talsu tautas nama kapela “Tāls’ trimiš”, Vecumnieku novada Bārbeles pagasta
tautas nama lauku kapela “Savējie”, Rucavas kultūras nama kapela
“Paurupīte”, Ventspils novada Tārgales līvu kapela “Kāndla”, Alsungas Suitu muzikanti, Limbažu kultūras nama kapela “Labi ka tā”,
Lietuvas republikas Mažaiku rajona Laižuvas kultūras centra tautas
mūzikas ansamblis “Kikiļis”, Lietuvas republikas Skuodas kultūras
centra kapela “Armonikieriai” un Telšu rajona Riškenai kultūras nama
tautas mūzikas kapela “Judre”.●

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 58, 2015. gada SEPTEMBRIS 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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