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SALDŪ NOTIKA KURZEMES MĀKSLAS DIENAS 2016
“KĀDĀ KRĀSĀ IR...?”

Zita Bundzena, p/a “Saldus TIKS
centrs” kultūras projektu vadītāja
Sestdien, 7. maijā, Saldū nori
sinājās Kurzemes mākslas dienas.
Tās kādā no Kurzemes novadiem
notiek katru otro gadu. Šogad
pasākumu rīkoja Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs”.
Pasākuma apmeklētājus priecēja
izstādes Saldus TIKS centrā, Saldus
Mūzikas un Mākslas skolu ēkā, J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā, Kapelleru namā, Saldus
Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu
baznīcā un Saldus pilsētas bibliotēkā.
Uz aicinājumu izstādēm pieteikt savus darbus atsaucās 43 mākslinieki
no Ventspils novada, Kuldīgas,
Talsiem, Tukuma un Liepājas.
Pasākuma atklāšana notika Jaņa Ro
zentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja pagalmā, kur pēc svinīgajām

uzrunām un muzikāla baudījuma
atbraukušie Kurzemes mākslinieki
radīja kopīgus mākslas darbus “Kādā
krāsā ir Kurzeme?”.
Vēlāk saldenieki un viesi varēja
aplūkot darbu izstādes, klausīties
muzeja vecākās speciālistes mākslas
jautājumos Elitas Sproģes stāstījumā
par šī gada jubilāra Jaņa Rozentāla
ieguldījumu un nozīmi mākslas
vēsturē, kā arī piedalīties diskusijā
par mākslas nozīmi mūsdienās.
Kurzemes Mākslas dienu ietvaros
tika prezentēta arī Saldus un Brocēnu
novada radošo ļaužu – mākslinieku
un dzejnieku – atklātņu komp
lekts “Kādā krāsā ir Saldus?”, kura
izdošanu finansiāli atbalstīja Saldus
novada dome un biedrība “KIT”.
Atklātņu komplekts tika dāvināts arī
katram Kurzemes novadam, kas bija
ieradies ciemos uz Saldu.
Dienas noslēgumā Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu ēkā visi interesenti
bija mīļi gaidīti uz Kārļa Kazāka un
Anetes Kozlovskas koncertu. Pēc
koncerta tika sagriezta arī lielā svētku
torte, kas bija veidota kā krāsaina
mākslas palete.
Ceļojošā mākslas palete, kas divus
gadus ciemojās Saldū, tālāk tika
nodota Kuldīgai, kur norisināsies nā
kamās Kurzemes mākslas dienas.●
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE
P/a “Saldus TIKS centrs” sabiedris
ko attiecību speciāliste Zane Sproģe
28. aprīlī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 55
lēmumprojekti.
•Tika atbalstīta projekta “Profe
sionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās” īstenošana sadarbībā
ar Labklājības ministriju un projekta “Kurzeme visiem” īstenošana
sadarbībā ar Kurzemes plānošanas
reģionu.
• Apstiprināja Saldus sporta skolas
nolikumu.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada domes lēmumā “Par Saldus
novada pašvaldības Nīgrandes
pamatskolas pievienošanu Saldus
novada pašvaldības Kalnu vidus
skolai”. Lēmumu papildināja ar
1.1. apakšpunktu: “Piešķirt Kalnu
vidusskolai pilno nosaukumu:
“Nīgrandes pagasta Kalnu vidus
skola””.
• Izsniedza AS “Latvijas valsts
meži” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts –
grants un smilts ieguvei atradnes
“Jūdupe” 1. laukumā, nekustamajā
īpašumā “Valsts mežs Ruba”,
Rubas pagastā, Saldus novadā.
• Apstiprināja Saldus novada
attīstības programmas 2013. –
2020. gadam Investīciju plāna
precizējumus.
• Atbalstīja projekta “Dienas centra izveide Ezerē” iesniegumu,
projekta “Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā”
iesniegumu un projekta “Dabas
zinību studijas, balstītas Montesori
pedagoģijā. 1. kārta” iesniegumu.
• Pilnvaroja biedrību “Zaņas
makšķernieku klubs” organizēt
licencēto makšķerēšanu Saldus novada Zaņas pagasta Zaņas dzirnavu
dīķī.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
• Nodeva atsavināšanai vairākus
Saldus
novada
pašvaldībai
piederošus nekustamos īpašumus.
• Uzdeva Saldus novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei organizēt Sal-
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dus novada pašvaldības izglītības
iestāžu direktoru/vadītāju amatu
pretendentu atlases procedūras
norisi atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, kā arī pilnvaroja domes
priekšsēdētāju Indru Rassu ar
rīkojumu izveidot izglītības iestāžu
vadītāju amatu pretendentu atlases
un izvērtēšanas komisiju (katrai
pretendentu atlasei) un apstiprināt
pretendentu atlases konkursa nolikumu.
• Pieņēma ziedojumu EUR 9780.00
no SIA “Saldus Ceļinieks”.
• Pieņēma mantas (datortehnikas) dāvinājumu Saldus mūzikas
skolai EUR 413.60 un Saldus
mākslas skolai EUR 413.59 no SIA
“Mikrotīkls”.
• Pieņēma ziedojumu EUR 7000.00
no SIA “Kogers”.
• Nolēma izbeigt Saldus novada
domes Saldus pilsētas zemes
komisijas darbību un likvidēt Saldus pilsētas zemes komisiju.
• Noteica dalības maksu EUR 60.00
Saldus mākslas skolas organizētā
pasākuma “Plenērs Rozentāla
pilsētā 2016” dalībniekiem.
• Noteica dalības maksu EUR 5.00
Saldus 1. vidusskolas organizētā
skolas absolventu pasākuma “Atvadas no skolas” dalībniekiem.
• Apstiprināja maksu par Apvie
notās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem dzīvojamajā
mājā “Dones”, Jaunlutriņu pagastā
(dzeramā ūdens piegāde – 0.51
EUR/ m3). Šī lēmuma noteikto
maksu nolēma piemērot no 2016.
gada 1. jūnija.
• Noteica dalības maksu EUR 5.00
Striķu pamatskolas organizētā
skolas absolventu un darbinieku
salidojuma dalībniekiem.
•
Piešķīra
līdzfinansējumu
EUR 300.00 biedrības “Mūsu
ligzda” sabiedriskās aktivitātes
“Ezere – Pasaules acīs, Pa
saule – Ezernieku skatījumā”
realizācijai; līdzfinansējumu EUR
300.00 Saldus pilsētas pensionāru
biedrības sabiedriskās aktivitātes
“Aktīva dzīves svinēšana sporta dienā Sātiņos” realizācijai;
līdzfinansējumu EUR 300.00 Lat-

vijas politiski represēto apvienības
Saldus nodaļas sabiedriskās akti
vitātes “Sporto vesels pie Usmas
ezera” realizācijai; līdzfinansējumu
EUR 293.00 apmērā Saldus tenisa
kluba sabiedriskās aktivitātes “Saldus tenisa kauss dubultspēlēs un Saldus tenisa kausa izcīņa” realizācijai;
līdzfinansējumu EUR 300.00
Jaunlutriņu attīstības biedrības
sabiedriskās aktivitātes “Paliksim
kopā” realizācijai; līdzfinansējumu
EUR 300.00 biedrības “Drošas
dzīves vides attīstības biedrība
Oāze” sabiedriskās aktivitātes
“Dejas ceļos savītie” realizācijai;
līdzfinansējumu EUR 300.00
biedrības “Sauja” sabiedriskās
aktivitātes “Sadziedi ar skolotāju!”
realizācijai un līdzfinansējumu
EUR 300.00 biedrības “Saldus Rotari klubs” sabiedriskās
aktivitātes “Vides objekta maketa
izgatavošana un uzstādīšana Māra
Čaklā skvērā” realizācijai.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības delegātus dalībai
Latvijas Pašvaldību savienības
27. kongresā: Saldus novada
pašvaldības domes priekšsēdētājas
vietnieku Didzi Konuševski un
Saldus novada pašvaldības domes
deputātu Uģi Feldmani.
• Apstiprināja Saldus novada domes
2015. gada publisko pārskatu.
• Nolēma slēgt sadarbības līgumu
ar biedrību “Saldus motoklubs” par
motosporta tradīciju saglabāšanu,
jauno motosportistu apmācību
un sporta objekta “Silavotiņi”
uzturēšanu Zirņu pagastā, kā arī
motosporta popularizēšanu un
attīstību Saldus novadā.
• Saskaņā ar Saldus novada domes
2016. gada 28. aprīļa lēmuma “Par
Saldus pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu, komisijas likvidēšanu un Saldus pilsētas
zemes komisijas nolikuma atzīšanu
par spēku zaudējušu” pieņemšanu,
nolēma pieņemt saistošos noteikumus Nr. 15 “Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 11.
jūlija saistošos noteikumos Nr. 22
“Saldus novada pašvaldības nolikums””.
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
mājas lapā: http://www.saldus.lv/
pasvaldiba/dokumenti12/. ●
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Latvijas Valsts ceļi informē
par sabiedrisko apspriešanu Saldū

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja
lēmuma Nr. 540 (30.12.2014.) uzsākts:
Saldus apvedceļa būvniecības jaunā
trasē ietekmes uz vidi novērtējums.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts
ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050, tālr.: 67028169, reģ.
Nr. 40003344207)
Tiek vērtētas divas alternatīvas trases ~5 km garumā pa
Saldus, Zirņu un Novadnieku pagastiem.
Ar trases plānu un paskaidrojumiem var iepazīties:
• Saldus novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Saldū, Striķu ielā 3;

• interneta vietnē www.eiroprojekts.lv/Saldus
no š.g. 26. aprīļa līdz 20. maijam un šajā laikā sūtīt
rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību:
• Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela
23, LV – 1045 Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv,
e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv),
• Saldus novada pašvaldībai (Striķu iela 3, LV – 3801
Saldus, www.saldus.lv, e-pasts: dome@saldus.lv).
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā
sabiedriskā apspriešana notiks 16. maijā plkst. 17.00
Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Saldū,
Avotu ielā 12.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” kontakttālrunis 29277744.●

Gada bibliotekārs 2015 bibliotēku interešu pārstāvniecības
jomā - Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītājs Mārtiņš
Lagzdons

Kristīne Pabērza, LBB priekšsēdētāja
Latvijas bibliotēku festivāla laikā, 19. aprīlī, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika paziņoti un
sveikti Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada
bibliotekārs 2015” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs” uzvarētāji.
Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) svinīgā ceremonijā un svētku noskaņās
pasniedza balvas labākajiem Latvijas bibliotekāriem.
Balvas tiek piešķirtas par bibliotekāru sasniegumiem,
ieguldījumu, izcilību, attieksmi pret savu darbu un
lasītājiem.
LBB konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā –
par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības
jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes

stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu,
laureātu šogad izraudzīts Kursīšu pagasta bibliotēkas –
informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu
attīstības un metodiskā darba nodaļas galvenā metodiķe,
LBB Kurzemes nodaļas biedre Aija Pelīte: “Kursīšu pa
gasta bibliotēka – informācijas centrs ir kultūras iestāde,
kuras aktivitātes ir saistošas, noderīgas un interesantas
ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī kolēģiem citviet
Latvijā. Ar bibliotēkas darbu lepojas pagasta un no
vada pašvaldības vadītāji, pieredzes nolūkos to apmeklē
reģiona, Latvijas un arī pasaules bibliotēku pārstāvji.
Mārtiņš prezentējis savas un novada bibliotēku veikumu
vairākās konferencēs un semināros novadā un Latvijā,
tādējādi iedvesmojot citus kolēģus darba pilnveidošanā
un ideju realizēšanā. Mārtiņa darbs iedvesmo un
uzmundrina, “sapurina” pat viskūtrākos, jo ir kam
līdzināties un uz ko tiekties bibliotēku darbā.”
Balva “Gada bibliotekārs 2015” tiek pasniegta,
lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un
sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot
citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā.
Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no
LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem
izveidota vērtēšanas komisija.
Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli
bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus
izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.
Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas
ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko, Eco
Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.
Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu
notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis
Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.●
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Tiek īstenots
projekts
“Rozentāla stāsts
Saldū”
Marta Kauliņa, p/a “Saldus TIKS centrs”
“Rozentāla stāsts Saldū” projekta mērķis ir popularizēt,
informēt un izglītot iedzīvotājus par J. Rozentāla
darbību Saldū kā svarīga vietējā kultūras mantojuma
daļu, saistot mākslinieka gleznas ar konkrētām vietām
Saldū.
Projektā ir paredzēta četru lielformāta stendu
uzstādīšana Saldū vietās, kur tapuši J. Rozentāla mākslas
darbi. Uz konkrētā stenda tiks izvietota šajā vietā tapušās
gleznas fotoreprodukcija un informācija par darbu, vietu
un tās nozīmi J. Rozentāla daiļradē. Stendi tiks izvietoti
gan jau pie iecienītiem apskates objektiem, gan mazāk
zināmās, bet ievērojamās un savdabīgās Saldus vietās.

2016. gada MAIJS
Tiks izgatavota un uzstādīta norādes zīme “Rozentāla
akmens”. Akmens kā apskates objekts ir iekļauts gan
informatīvajos materiālos, gan tūrisma maršrutos. Tomēr
tā apskati apgrūtina tas, ka akmens ir samērā grūti atrodams. Tāpēc, uzstādot pamanāmu norādes zīmi uz
akmens atrašanās vietu Jelgavas ielā, gan akmeni, gan
paredzēto informatīvo stendu bez problēmām atrastu
pilsētas viesi un arī vietējie ļaudis.
Šī projekta ietvaros ir paredzēta arī J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālistu izstrādātā
tūrisma maršruta “Pa Rozentāla pēdām” publicēšana
drukātā formātā. Uzstādot glezniecības vietās paredzētos
fotoreprodukciju stendus, šo maršrutu būs interesantāk
veikt arī patstāvīgi. Tāpēc muzeja sagatavotais esošais
maršruts, īpaši izceļot vietas, kur tiks izvietoti stendi, tiks
sagatavots publicēšanai drukātā formātā.
Projektu atbalsta nodibinājums “CEMEX Iespēju
fonds”. ●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Radošo eksperimentu nedēļa Saldus mākslas skolā
nedēļa. Šoreiz tā notika Nordplus
Junior atbalstīta projekta ietva
ros, kā arī ar Saldus sadraudzības
pilsētas Vilbonas (Francija) atbals
tu.

Deju skolotāja Mariona Agasanta no Vilbo
nas vada nodarbību Saldus mākslas skolā

Vēsma Krūmiņa, Saldus mākslas
skolas direktore
No 18. līdz 22. aprīlim Saldus
mākslas skolā tika organizēta
tradicionālā radošo eksperimentu

Saldus mākslas skolas audzēkņiem
radošās darbnīcas vadīja desmit
pedagogi no piecām mākslas skolām
un deju skolotāja no Vilbonas.
Reikjavīkas (IS) mākslas skolas
skolotājas Guja Dögg Hauksdóttir
un María sjöfn Davíðsdóttir vadīja
arhitektūras darbnīcu, Tartu (EE)
bērnu mākslas skolas skolotājas
Tiina Kuus un Eve Luik – grafikas
darbnīcu, Peetri (EE) skolas
skolotājas Hedi Jurgen un Ketlin

Salla – aušanas darbnīcu, Viekšņu
(LT) mākslu skolas skolotāji Vitalijus
Baltutis un Ruta Kučinskaitė – ģipša
skulptūru darbnīcu, Šilutes mākslas
skolas skolotāji Andrius Sirtautas
un Živile Skirkeviciene – putuplasta
skulptūru darbnīcu. Deju skolotāja
Marion Agassant no Vilbonas vadīja
vairākas deju nodarbības Saldus
mākslas skolas audzēkņiem, kā
arī piedalījās radošajās darbnīcās.
Saldus mākslas skolas skolotāja
Merike Armulika vadīja porcelāna
apgleznošanas darbnīcu visiem
atbraukušajiem pedagogiem. Kopā
ar viesiem apmeklējām mākslas
skolas, muzejus un izstādes Rīgā un
Saldū.●

IZGLĪTĪBAS AKTUALITĀTES
Noslēgušās 2015./2016. mācību gada
skolēnu pētniecisko darbu konferences
19. – 26. aprīlī Saldus no
vada skolēni visos vecumposmos
prezentēja pētījumus, kuri veikti
2015./2016. mācību gadā.

Ilze Konuševska, Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
projektu vadītāja
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19. aprīlī Saldus sākumskolā notika
novada sākumskolēnu pētniecisko
darbu pasākums, kurā ar saviem
pētījumiem piedalījās 45 skolēni no
astoņām novada skolām. Pasākuma
ietvaros mazie pētnieki apmeklēja
sešas dažādas stacijas Saldus 2. vidusskolas telpās. Sportiskajā stacijā
pie Līvas Štameres skolēniem bija
iespēja sacensties veiklībā. Stacijā

pie Daigas Kronbergas skolēniem
bija iespēja iepazīties ar pirtnieka
profesiju un pirtslietām. Radoši
eksperimentēt ar pārtikas krāsvielām
piedāvāja stacija pie Initas Rulles,
savukārt PH vides noteikšanu dažādās
vielās demonstrēja Ruta Tuča. Jaunu
un radošu veidu kā darboties ar papīru
bērniem iemācīja Ilga Otto. Savukārt
pie Ilzes Konuševskas skolēni ar
dažādu attēlu palīdzību dalījās
savu pētniecisko darbu pieredzē.
Visiemīļotākās stacijas skolēniem ir
bijušas sportiskā izkustēšanās staci-
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ja un eksperimentālā stacija ar PH
vides mērījumiem dažādās vielās,
taču netrūkst atzinības arī pārējām
stacijām. Īpaši priecē, ka daudzi
skolēni sarunās minēja, ka ir vēl
daudz citu lietu, kas viņus interesē
un par ko viņi ir gatavi rakstīt jau
nākamos pētījumus.
22. un 23. aprīlī Rīgā notika Latvijas
40. skolēnu zinātniskā konference,
kurā savus pētījumus prezentēja desmit Saldus novada jaunieši. Pētījumi
bija veikti bioloģijā, inženierzinātnē,
vides zinātnē, tieslietās un mākslas
zinātnē. Priecē tas, ka ar katru gadu
arvien vairāk pieaug jauniešu interese
par dabaszinātnēm, jo dabaszinātņu
sekcijās bija intensīvākā konkurence
un arī mūsu novads ieguva godalgas.
Matīss Ozols un Raivo Heize no Saldus 1. vidusskolas ieguva III pakāpes
diplomu vides zinātnē, skolotāja Baiba-Kalve Vištarte, un Lauris Svārups
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no Druvas vidusskolas ieguva III
pakāpes diplomu mākslas zinātnē,
skolotājs Sergejs Beļkevičs.
26. aprīlī Saldus 2. vidusskolā notika novada pamatskolu skolēnu
pētniecisko darbu konference, kurā
piedalījās 29 skolēni no septiņām novada skolām. Konkurss šajā gadā bija
veltīts J.Rozentāla 150 un Saldus 160
gadu jubilejai, un tā ietvaros skolēni
pārbaudīja savas zināšanas par savu
novadu un J. Rozentālu. Skolēni savus pētījumus bija veikuši dažādās
dzīves jomās un, kā atzina vērtēšanas
komisiju locekļi, viņi ar lielu interesi
iepazinās ar pētījumiem, kuri atklāja
viņiem jaunas lietas, kā arī vairākiem
darbiem tika izteikts vēlējums attīstīt
pētījumu tālāk vidusskolas posmā.
Ir prieks par mūsu novada jau
niešiem un bērniem, kuru neizmē
rojamā zinātkāre pārtop kvalitatīvos

VALSTS BUDŽETA GRUPAS
Ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi:
• ēku būvtehniķis;
• ceļu būvtehniķis;
• namdaris;
• viesmīlības pakalpojumu speciālists;
• vizuālā tēla stilists;
• datorsistēmu tehniķis;
• programmēšanas tehniķis;
• VUGD Ugunsdzēsējs – glābējs.
Stipendija līdz EUR 150.00

pētnieciskos darbos, un izsakām
lielu pateicību viņu skolotājiem, kuri
nenogurstoši palīdz un motivē viņus
tiekties uz izcilību!●

Lauris Svārups no Druvas vidusskolas
ieguva III pakāpes diplomu mākslas zinātnē

SALDUS TEHNIKUMS
Kontakti
Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV – 3801
Tālr. 63807012, 22320309
info@saldustehnikums.lv
www.saldustehnikums.lv
ES FONDU FINANSĒTAS GRUPAS
Ar vidusskolas izglītību, mācību ilgums 1,5 gadi:
• ēku būvtehniķis;
• vizuālā tēla stilists;
• datorsistēmu tehniķis;
• hidrobūvju būvniecības tehniķis.
Ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 1 gads:
• pavārs;
• sausās būves montētājs;
• galdnieks;
• bruģētājs.
ES FONDU finansētās grupas uzņem:
• jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

SKOLA PIEDĀVĀ:
• iespēju piedalīties profesionālajos konkursos;
• dalība “ERASMUS+” projektos.
INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM UN PERSONĀM, kuras jau ilgstoši strādā profesijā, bet nav diploma:
• Piedāvājam ļoti īsā laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu skolā apgūstamajās profesijās
(izņemot ugunsdzēsēju – glābēju) pēc profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Skola nodrošina
konsultācijas.
Skolai ir laba mācību bāze, dienesta viesnīca, ēdnīca.
Dokumentu pieņemšana no 13. jūnija.
Iesniedzamie dokumenti:
• izglītību apliecinoši dokumenti;
• 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
• medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.086/u).
Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi!
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SPORTA AKTUALITĀTES
Basketbola klubs “Saldus”
LBL2 divīzijas čempioni

Noslēdzies Saldus novada
atklātais čempionāts
florbolā
Elga Grota, sporta darba
vadītāja
Saldus novada atklātajā
čempionātā florbolā pie
dalījās deviņas koman
das, kuras sarindojās šādā
secībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Basketbola klubs “Saldus”

Elga Grota, sporta darba
vadītāja
Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas finālsērijas
piektajā spēlē BK “Sal
dus” savā laukumā ar
78:62 pārspēja Mārupes
SC, sērijā līdz trim
uzvarām panākot izšķirošo
pārsvaru – 3:2. Salde
nieki LBL2 čempionāta
uzvarēja otro reizi (pir
mais panākums tika gūts
2013. gadā).
Saldenieki
iniciatīvu
un pārsvaru ieguva jau
pirmajā
puslaikā,
18.

minūtē panākot rezultātu
40:25. Otrajā puslaikā
viesi samazināja rezultāta
starpību 55:54, tomēr
Saldus komanda pārva
rēja īso krīzi un pēdējās
desmit minūtēs bez lie
liem pārdzīvojumiem iz
cīnīja izšķirošo uzvaru.
Uzvarētājiem Krists Pīter
nieks guva 22 punktus un
izcīnīja 6 atlēkušās bumbas, Kaspars Baumanis
guva 16, Kārlis Žunda –
14 punktus. Zaudētājiem
Roberts Pāže un Mārtiņš
Motivāns guva pa 16 punktiem.●

Šķēde
Ezere
FK “Dinamo”
Novadnieki
FK “Saldus”
Nīgrande
107,9
Druva
Druvas vsk.

•labākais uzbrucējs: Li
nards Vimbsons (FK “Di
namo”);
•rezultatīvākais uzbru
cējs: Raivis Indēvics (FK
“Dinamo”);
•labākais aizsargs: Kaspars Kinstlers (Šķēde);
•labākais vārtsargs: Lauris Gurskis (Šķēde);

Čempionāta labākie spē
lētāji:

Čempionu titulu izcīnīja
Šķēdes komanda, kurā
spēlēja: Lauris Gurskis,
Toms Šveicars, Emīls
Šveicars, Lauris Kinstlers,
Ivars Kinstlers, Kaspars
Kinstlers, Gvido Daniels
Bondarenko, Ralfs Mednis, Juris Kinstlers.●

Šķēdes komanda - Saldus novada atklātā čempionāta florbolā
uzvarētāji

Noslēdzies Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā
komandas divos apļos un izslēgšanas
turnīrā noskaidroja Saldus novada
čempionus.

1. vietas ieguvēji - Saldus sporta skola

Elga Grota, sporta darba vadītāja
Septiņu mēnešu garumā astoņas
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Trešo gadu pēc kārtas uzvarēja Saldus sporta skolas komanda trenera
Ginta Friķa vadībā. Par čempioniem
kļuva – Kārlis Žunda, Kristaps
Druva, Edijs Frīdmanis, Gundars
Vasiļevskis, Mārcis Vasiļevskis,
Matīss Čukna, Rainers Štāls, Ričards
Demiters, Klāvs Grīnbergs, Kristers
Alksnis, Roberts Pučka, Rolands
Lubāns.
Sudraba medaļas izcīnīja “Norplast”

2. vietas ieguvēji - “Norplast” komanda

komanda – Ivo Liepa, Krišjānis Valters, Toms Broks, Miķelis Pušilovs,
Mārtiņš Brēdiķis, Armands Zaķis,
Jānis Bāča, Kristaps Liepa, Pēteris
Daukšis, Egīls Īle, Mārcis Arājums,
Linards Hremenkins, Ivars Liepa,
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Lauris Hercenbergs. Pirmo reizi novada čempionāta vēsturē sīvā cīņā ar
Ošenieku komandu, uzvarēja “J. R.
Mežs” komanda. Apbalvošanā viens
no spēlētājiem teica: “Jānospēlē pus
mūžs, lai beidzot izcīnītu medaļas”.
4. vieta – Ošenieki, 5. vieta – SMC,
6. vieta – Zirņi, 7. vieta – Veterāni,
8. vieta – Šķēde. Regulārā turnīra
rezultatīvākais spēlētājs ar 305
gūtajiem punktiem ir Kaspars Kinstlers no Šķēdes, kurš saņēma veikala

“Sporta punkts” dāvanu, otrajā vietā
ar 263 punktiem ierindojās Kaspars
Balandīns no Ošenieku komandas,
trešajā vietā ar 245 punktiem – Kristaps Nārķis no Zirņu komandas.
Labākais trīs punktu guvējs ar 59
iemestiem trīspunktu metieniem ir
Kristaps Nārķis, otrajā vietā Kaspars
Balandīns ar 43 precīziem metieniem, trešais Mārcis Vasiļevskis no
sporta skolas ar 34 trāpījumiem.
Izsakām lielu pateicību tiesnešiem

par izturību un Ilzei Nordenai par
sekretariāta noorganizēšanu un punktu saskaitīšanu.●

3. vietas ieguvēji - “J. R. Mežs” komanda

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Iespēja jauniešiem iesaistīties projekta “Esmu brīvprātīgais
Saldus novadā!” aktivitātēs

Rudīte
Muraševa,
saturiskā vadītāja

projekta

Saldus novada pašvaldība ir
saņēmusi atbalstu projektam “Esmu
brīvprātīgais Saldus novadā!”.
Projekta ietvaros Saldus novada
jauniešiem ir iespēja piedalīties
apmācībās “Jauno līderu akadēmija”
par brīvprātīgo darbu. Apmācības
notiks divās daļās.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu
piederības sajūtu savai valstij un
jēgpilnu piedalīšanos vietējās norisēs.
Projekta laikā jaunieši uzzinās –
kas ir brīvprātīgais darbs, plānos
savu iespēju kļūt par brīvprātīgo un
praktizēs brīvprātīgā prasmes, attīstot
darba tikumu, patriotismu un dzīvei
un darba tirgum nepieciešamās kom-

Jaunlutriņu pagastā
Dace Kalniņa, Ošenieku
bibliotēkas vadītāja, pro
jekta vadītāja
23. aprīlī Ošeniekos notika
Lielā talka. Šogad netika lasītas
garāmbraucēju piemētātās ceļmalas,
bet gan radījām kaut ko skaistu savā
pagastā – vietas, kur atpūsties, sportot un priecāties.
No mazā Ošenieku ciema uz talku

petences.
Aprīlī un maijā Saldū un pagastos
tiek plānoti ievadsemināri, kuru laikā
jaunieši tiks informēti par brīvprātīgo
darbu, jauniešu brīvprātīgā darba
sistēmu Saldus novadā un iespējām
piedalīties apmācībās.
Ievadseminārs Saldus JIC “Šķūnis”
notiks 18. maijā plkst. 13.00.
Par
citiem
ievadsemināriem
informācija sekos.
Katram Saldus novada jaunietim
(15 līdz 20 gadu vecam) ir iespēja
piedalīties ievadseminārā.
Lai piedalītos ievadseminārā vai
ievadsmeināru organizētu savā skolā
vai pagastā – piesakies personīgi JIC
“Šķūnis” vai pa tālruni 27878570.

Sīkāka informācija skolā pie direktora
vietnieka
audzināšanas
darbā, pagastā pie pagasta jaunatnes
lietu koordinatora un Saldus JIC
“Šķūnis”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
zvanīt pa tel.: 27878570, 26158508.
Pieteikuma anketa atrodas Saldus
novada mājas lapā: www.saldus.lv
sadaļā “Jauniešu aktualitātes”.
Saldus novada pašvaldības pro
jekts “Esmu brīvprātīgais Saldus
novadā!” tiek īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politi
kas valsts programmas 2016. gadam
valsts budžeta finansējuma ietva
ros”.●

PAGASTOS

bija sapulcējušies 50 iedzīvotāji.
Darāmie darbi bija daudz, tāpēc
ikkatra cilvēka darba rokas bija
svarīgas, kā arī traktortehnika deva
lielu atbalstu.
Vislielākais un darbietilpīgākais
veikums bija “Sajūtu takas” izveide
baskājiem 100 m garumā. Iepriekšējās
nedēļās iedzīvotāji aktīvi gādāja
materiālus – čiekurus, akmeņus,
salmus, koka ripiņas, sūnas, melnzemi, smilti, granti, priežu čiekurus
un oļus. “Sajūtu taka” ir izveidota!
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Ikvienam interesentam ir iespēja
izstaigāt šo taku. “Sajūta taka” atrodas Ošeniekos blakus veikalam (pie
volejbola laukuma).
Lielās
talkas
ietvaros
tika
labiekārtota un atjaunota Ošenieku
teritorija, lai 28. maijā varētu notikt
sporta svētki Ošeniekos. Paveiktie
darbi:
• strītbola laukumā – uzlikts jauns
grozs, iegādāta jauna bumba, nokrā
sotas līnijas;
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Kalnziednieku dižozols, gleznotāja
K. Eglīša bērnības māju vieta,
Ošenieku tagadējās bibliotēkas un
pirmās bibliotēkas ēkas, strītbola laukums. Katrā vietā bija īpaši sagata
vots uzdevums, kurš bija jāveic.
Pārgājiens
dalībniekiem
deva
iespēja būt kopā ģimenei, draugiem,
domubiedriem, baudīt pirmo saulaino dienu dabā šopavasar, iepazīt
Ošeniekus un vietējos cilvēkus.

• volejbola laukumā – atjaunots
smilts segums, uzvilkts tīkls, iegādāta
jauna bumba, pievilkšanās stienis un
līdztekas;
• bērnu rotaļlaukumā – sakārtota
un nokrāsota smilšu kaste un esošās
koka konstrukcijas, uzstādīta jaunā
rotaļiekārta – gailītis uz atsperes.

Izsakām pateicību visiem, kas
piedalījās Lielajā talkā un palīdzēja
sakopt Ošeniekus.
Ošeniekos tiek realizēts projekts
“Sporta un atpūtas iespējas Oše
niekos” ar nodibinājuma “CEMEX
Iespēju fonds” un Saldus novada
pašvaldības atbalstu.
30. aprīlī Ošenieku centrā pulcējās
vairāk nekā 50 dalībnieku, lai
piedalītos pārgājienā “Patiesība ir
tur – dabā!”, kurš ir mazliet citādāks
nekā ierasts. Pārgājiens sākās ar
100m garu gājienu pa “Sajūtu taku”
ar basām kājām.

Ceļš kādu posmu turpinājās arī
pa bezceļu. Trijās stundās bija
jāapmeklē pieci apskates objekti –
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Skaistās dienas noslēgumā visi
pārgājiena dalībniekikopīgi mielojās
pie pusdienu galda. Katrs pārgājiena
dalībnieks saņēma pateicības raks
tu par izturību, kā arī rokdarbnieču
gatavotas balvas – izšūtu paliktnīti,
apdrukātu kreklu, somiņu, apgleznotu zīda lakatu, pērļotu atslēgu
piekariņu, gleznojumu uz stikla vai
apgleznotu krūzīti.
Projektu “Sporta un atpūtas iespējas
Ošeniekos”, atbalsta nodibinājums
“CEMEX Iespēju fonds” un Saldus
novada pašvaldība.
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bib
liotēkas – informācijas centra
vadītājs
29. martā bibliotēkā notika Lasītāju
kluba tikšanās, kuras tēma bija
“Stāsts”. Literatūras skolotāja Sanita
Vītola iepazīstināja ar stāsta uzbūvi,
veidošanas principiem un analīzi.
Kopīgi lasījām Noras Ikstenas stāstu
“Šūberts”, pēc dotajiem kritērijiem
analizējām un pārrunājām, dalījāmies
iespaidos un sajūtās. Runājām par
stāsta norises vietu un laiku, galveno
varoni un pakārtotajiem tēliem, tā
rakstura īpašībām, par stāsta notikumu un problēmām, kas pieteiktas
stāstā. Visi kā viens atzina, ka lasītais
stāsts uzrunājis un raisījis pārdomas.
Noslēgumā iepazinām un lasījām
arī divus citus īsās formas darbus –
miniatūru un epifāniju.
9. aprīlī bibliotēkā notika infor
matīva stunda – konsultācijas

iedzīvotājiem par gada ienākumu
deklarācijas aizpildi un pārmaksāto
nodokļu atgūšanu. Interesentiem tika
parādīts kā darboties VID EDS, kā
iesniegt un aizpildīt gada ienākumu
deklarāciju. Konsultācijas snie
dza un liels paldies par sadarbību
kursīšniecei Ievai Circenei un saldeniecei Initai Skarai.
9. aprīļa pēcpusdienā bibliotēkā
tikās interesenti ar rotkali, latvisko
tradīciju kopēju Hariju Jaunzemi.
Pasākums bija kupli apmeklēts, un
tajā interesenti varēja uzzināt par
rotkaļa darbu, par senajām rotām un
to nozīmi un lietošanas tradīcijām.
Rotkalis dalījās savā pieredzē un
zināšanās par latviskām lietām, lat
vju zīmēm. Bija iespēja iegādāties
rotkaļa darinājumus.
16. aprīlī bibliotēkā notika tikšanās
ar Saldus un Brocēnu novadu literātu
biedrības
“Saldus
saulesstīga”
biediem – literātēm Sandru Medni,
Laimdotu Viršarti, Intu Svažu un
Andru Gaigalu. Pasākuma laikā
autoru izpildījumā skanēja dzeja
par mīlestību un tās dažādajām
izpausmēm un veidiem. Literātes
pastāstīja par savu literāro darbību,
dzejas un prozas tapšanu. Visu aprīli
bibliotēkā apskatāma arī biedrības
veidotā izstāde “Mīlestības dzejas
siena”, kurā dzeju pašrocīgi rokrakstā
rakstījuši gan biedrības literāti, gan
Latvijā zināmi autori.
Bibliotēkā aprīlī apskatāma J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja izstāde “Saldus Sadraudzīgās
biedrības ēkas vēsture”, kas veltīta
ēkas pastāvēšanas 120 gadu jubilejai,
akcentējot trīs nozīmīgākos posmus
tā vēsturē.
No 19. aprīļa līdz 20. aprīlim Rīgā,
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
notika LATVIJAS BIBLIOTĒKU
FESTIVĀLS, kura laikā notika
trīs savstarpēji saistīti pasākumi.
Latvijas bibliotekāru 18. konference “Attiecības. Sadarbība.
Kopiena”. Bibliotēku Gada balvas, svinīgā ceremonija, kuras laikā
tika paziņoti un sveikti Latvijas
Bibliotekāru
biedrības konkursa
“Gada bibliotekārs 2015” un LNB
Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”
uzvarētāji. Bibliotēku izstāde – ideju
tirgus, kur bibliotēkas un to partneri no visiem Latvijas novadiem
dalījās pieredzē un lepojās ar saviem
projektiem, izstādēm un veiksmes
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stāstiem, tādējādi veicinot zināšanu
un pieredzes apmaiņu neformālā
radošā gaisotnē un gūstot iedvesmu
jaunām aktivitātēm.

sastāvā bija Alla Pugačova, Džastins
Bībers un Baiba Sipeniece – Gava
re. Jautrā un skanīgā noskaņā tika
pavadīta joku diena!

Kursīšu
bibliotēkas
vadītājs
piedalījās festivāla visos trīs pasā
kumos. Konferences laikā apmeklēja
priekšlasījumus par pārmaiņām bib
liotēkās, par personīgo izaugsmi
un attiecībām, par 3D printeriem
un to iespējām bibliotēkās, par
novadpētniecības darbu. Gada balvas
pasniegšanas ceremonijā bibliotēkas
vadītājs tika sumināts ar LBB balvu
“Gada bibliotekārs 2015” – izcilība
bibliotēkas interešu pārstāvniecībā.

2. aprīlī Kursīšu pagasta pārvalde
prezentēja pagastu izstādē “Ražots
Saldū”. Interaktīvā prezentācijā
stāstījām par mūsu uzņēmējiem,
interesantām vietām, kultūru, sportu, bibliotēku un to organizētiem
pasākumiem un aktivitātēm, paš
darbības
kolektīviem.
Stendā
rādījām pamatskolas un pagasta rokdarbu pulciņa meiteņu
darinājumus: Daces Meļķertes austās
grāmatzīmes, izšūtās kartiņas, kokamatnieka Jura Slūtiņa darbus, Ineses
Pērkones floristikas kompozīcijas,
parādījām biedrības “KABata”
realizētā projekta foto izstādi. Ar
dziesmām izstādes kultūras prog
rammu kuplināja Kursīšu vokālais
ansamblis “Allegro” (vad. Elvīra
Luce). Izsakām pateicību par izstādē
veiksmīgi prezentētu pagastu – Aldim
Slūtiņam, Laimai Tiļļai, Žanim Bergmanim, Dacei Meļķertei, Andrim
Meļķertam, Jānim Griķim, pārvaldes
vadītājam Viktoram Drukovskim,
Mārtiņam Lagzdonam. Izstādē bija
sastopami arī ar Kursīšiem saistīti
uzņēmēji.

Bibliotēku ideju tirgū Kursīšu
bibliotēka trīs planšetēs prezentēja
sevi, sadarbību ar pagasta iestādēm
(skolu, bērnudārzu, dienas centru,
kultūras darba organizatori), iedzī
votājiem, biedrību “KABata”, J. Ro
zentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeju, citām bibliotēkām, stāstīja
par organizētājām aktivitātēm un
pasākumu cikliem.
Aizvadīta krustvārdu mīklu minē
šanas čempionāta 2. posma 8. kārta,
kurā četras dažādas mīklas risināja
11 čempionāta dalībnieki.
Ilzīte Griķe,
organizatore

kultūras

darba

Ar 2016. gada aprīli kultūras darba
organizatores pienākumus Kursīšu
pagastā sākusi pildīt Ilzīte Griķe.
Paldies Laimai Tiļļai par darbu un
ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidē
Kursīšu pagastā, par organizētajiem
pasākumiem, jaunajām iniciatīvām,
sadarbību ar kolektīviem.
1. aprīlī Kursīšu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis piedalījās sa
dziedāšanās svētkos “Aprīll, aprill!”
Zaņā, kurā piedalījās seši ansambļi
no Saldus novada. Ansambļa mei
tenes izpildīja divas dziesmas un bija
sagādājušas joku priekam. Ansambļu
uzstāšanos vērtēja žūrija, kuras

7. aprīlī Kursīšos notika traktortehnikas apskate, kuras laikā pagasta zemnieki varēja iziet traktoru
obligāto tehnisko apskati, lai būtu
pārliecināti, ka tehnika ir gatava darbam. Šī bija otrā reize šajā gadā, kad
notika šāds pasākums. Laukumā pie
pagasta bija sabraukuši gan jauni,
gan seni traktori.
Pampāļu pagastā
Ināra Kārkliņa, kultūras darba or
ganizatore
Jau otro pavasari Pampāļu pagasta
jauniešu organizācija “RĀMIS”
rīkoja pārgājienu “Pa staltbrieža
pēdām”.

Lai piedalītos pasākumā nav obligāti
jābūt jaunietim. Šoreiz pārgājiens
notika 2. aprīlī, un tajā piedalījās 23
pampāļnieki. Pārgājiena maršrutā tika
iekļauta ragu meklēšana, dzīvnieku
pēdu un putnu atpazīšana un citas
aktivitātes 25 km garajā maršrutā.
Pasākuma dalībnieki pēc pārgājiena
bija piekusuši un apmierināti ar
paveikto.
Vadakstes pagastā
Aina Statkus, bibliotēkas vadītāja
12. aprīlī notika pasākums pirmsskolas bērniem “Izspēlējam pavasari”. Katram pasākuma apmeklētājam
tika iedots attēls par pavasari. Kopīgi
ar bērniem tika pārrunātas pārmaiņas
dabā. Runājām arī par talkas nozīmi
Vadakstes parka un apkārtnes sa
kopšanā. Katram pasākuma apmek
lētājam bija iespēja radoši darboties
un izkrāsot pirmos pavasara ziedus.

18. aprīlī notika pasākums pie
augušajiem “Literārā tiesa” pēc
Māras Jakubovskas stāsta “Direktoriene”. Lomu atveidotāji izspēlēja
grāmatā ieskicētās mūsdienu dzīves
problēmas.
18. aprīlī pagasta bibliotēkā iesākta
novadpētniecības sienas “Vadakstes
pagasta ievērojamākie cilvēki” vei
došana.
19. aprīlī notika pasākums
“Mutvārdu žurnāls”, kur pagasta
iedzīvotāji no pārvaldes vadītājas
uzzināja par svarīgākajiem notikumiem novadā un pagastā. Kultūras
darba organizatori pastāstīja par
kultūras pasākumiem, bibliotēkas
vadītāja atskatījās par 1. ceturkšņa
rādītājiem un turpmāk plānotajām
iecerēm, dienas centra vadītāja
iepazīstināja klātesošos ar savām
idejām un paveikto, sporta darba organizatori informēja par sporta zāles
iekšējās kārtības noteikumu izstrādi,
kā arī tika uzklausīti pasākuma
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apmeklētāji un sniegtas atbildes uz
viņu jautājumiem.
26. aprīlī notika pasākums pirmsskolas bērniem “Aktivitātes parkā”.
3. maijā notika radošās nodarbības
pirmsskolas bērniem un zīmējumu
izstāde “Es savai māmiņai”.
Ieva Ģērmane, sporta darba orga
nizatore
2. aprīlī notika Vadakstes kausa
izcīņa zolītē. Vadakstes kausu izcīnīja
Atis Bekers no Vītiņiem.
23. aprīlī Ezerē notika Saldus novada atklātais čempionāts novusā
sievietēm un vīriešiem Zaņā.
4. maijā piedalījāmies Auces novada sacensībās novusā sievietēm un
vīriešiem.
21. maijā piedalīsimies Saldus
pilsētas svētku gājienā.
Evita
Andersone,
Priedu
las –Vadakstes ev. lut. draudzes
priekšniece
16. aprīlī Priedulas kapos notika
talka, kurā piedalījās ļoti daudz pagasta iedzīvotāji. Priedulas –Vadaks
tes ev. lut. draudze izsaka pateicību
visiem par ieguldīto darbu kapsētas
sakopšanā.
Evita Andersone, dienas centra
vadītāja
5. aprīlī dienas centrs organizēja
talku pie Vadakstes svētozola. Talkā
piedalījās cilvēki, kuri apmeklē die
nas centru. Tika sakopta teritorija,
kurā augt un kuplot mūsu jaunajam ozoliņam, kurš tika iestādīts
pagājušajā gadā blakus svētozolam.
Zaņas pagastā
Irma Ruzga, Zaņas die
nas centra sociālā dar
biniece
15. aprīlī Zaņas dienas centrā tika
izveidota pusaudžu grupa “Cep
kūku”, kurā iesaistījās pieci jaunieši.
Pusaudži izteica vēlēšanos mainīt
grupas nosaukumu uz “Minjoniem”,
jo grupa ne tikai ceps kūkas un
tortes, bet arī gatavos uzkodas un
pamatēdienu. 22. aprīlī pusaudžu
grupa tikās, lai pagatavotu kādu gardu ēdienu.
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28. aprīlī Zaņas dienas centrā
norisinājās konkurss pieaugušajiem
pēc Dr. R. Kete grāmatas – Palīgs
dabas zinībās “Daba un dzīvnieki”.
29. aprīlī Zaņas dienas centrā bija
skatāma izstāde, kurā bija redzami
radošo vakaru darbiņi.
Ilma Kamkovska, kultūras darba
organizatore
1. aprīlī Zaņas skolas aktu zālē notika Saldus novada vokālo ansambļu
sadziedāšanās koncerts “Aprill,
aprill!”. Koncertā piedalījās Zaņas,
Kursīšu, Nīgrandes, Pampāļu, Vadakstes, Zvārdes pagastu vokālie
ansambļi. Koncertā visa vakara
garumā valdīja atbilstoša humora
atmosfēra 1. aprīlim.
2. aprīlī Zaņas pagasta pārvalde
piedalījās izstādē “Ražots Saldū”.
Izsakām pateicību
rokdarbnieču
grupai “Zaņas rokdarbnieces” (Līgai
Ailtei, Vitai Krauzei un Ilmai Kamkovskai) par stenda noformēšanu.
22. un 23. martā Zaņas pagasta
iedzīvotāji piedalījās akcijā “Lielā
talka”, kuras rezultātā apzaļumoja
Zaņas pagasta sporta angāra teritoriju un sakopa Kareļu centra
daudzdzīvokļu namu pagalmus, savas privātās teritorijas un apzaļumoja
Kareļu ciema bērnu rotaļa laukumu.
2. aprīlī Liepājā norisinājās Latvijas čempionāts motokrosā, kur
kvadraciklu 50 klasē Mariss Rake
kopvērtējumā izcīnīja 9. vietu.
9. aprīlī Raunā notika L.A.M.A.–
2016. 1. posma sacensības. Klasē
kvadri 50 Mariss Rake izcīnīja
3.vietu.

2016. gada MAIJS
Varis Žentiņi.
Zirņu pagastā
Sarmīte Kaufmane, kul
tūras darba organizatore
Sieviešu ansamblis “Puķuzirnis”
piedalījās sadziedāšanās svētkos
“Dziesmu putenī” Tārgalē.

Pēc
Saldus
novada
skates
virsdiriģents Jānis Zirnis uzaicināja
ansambli “Puķuzirnis” viesoties
Mazajā Ģildē uz koncertu “Atļauj
šodien pasapņot”. Ansambļa meite
nēm tas bija liels pārsteigums. Ansambli vada Rolands Kleinbergs.
Virsdiriģents Jānis Zirnis izrādīja
lielu godu mūsu sieviešu ansamblim
“Puķuzirnis”, uzaicinot piedalīties
profesionālajā koru koncertā.
Lieldienu pasākumā piedalījās
Zvārdes amatieru teātris “Karamele”
ar Anitas Grīnieces lugu “Velnēna
pārvērtības”.
JDK “Virpulis” savu dejot prasmi
izrādīja koncertā “Pašā sētas viducī”,
kurš notika Alsungā. Deju kolektīvu
vada Zane Kalniņa.

16. aprīlī Ādažos norisinājās Latvijas čempionāts spēka trīscīņā
ekipējuma divīzijā, kurās Dāvis
Grīns, svara kategorijā līdz 100
kg (vecuma grupa 20 – 23 gadi)
kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu.
23. aprīlī Zaņas sporta angārā notika
Saldus novada atklātais čempionāts
novusā vīriešiem.
23. aprīlī Igaunijā Pērnavā nori
sinājās Eiropas mēroga sacensības
autošosejā Fast lap. Modris Žentiņš
un Varis Žentiņš ņēma dalību Pro
2500 klasē.
27. aprīlī Rīgā Biķernieku trasē notika Latvijas kausa izcīņa minišosejā,
kurās spēkus izmēģināja Modris un

Folkloras kopa “Zirņi” cītīgi ievēro
tradīcijas un gada simtajā dienā sēja
zirņus. Pasākumā piedalījās folkloras kopas no dažādiem novadiem.
Izsakām pateicību folkloras kopas
“Zirņi” dalībniecēm Edītei Zusmanei
un Anitai Rimkus par palīdzību cienasta sagatavošanā.

2016. gada MAIJS
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Amatieru teātris ar izrādi “Dūdene
zin” viesojās Kuldīgas novada Kurlandes pagastā. Izrāde tika rādīta arī
Ezeres kultūras namā.

1. aprīlī Zvārdes pagasta sieviešu
vokālais
ansamblis
“Druve”
piedalījās sadziedāšanās pasākumā
“Aprill, aprill…”, kurš notika Zaņā.

Mazie dejotāji piedalījās sadan
cošanas koncertā “Danču cīņas”,
kurš notika Saldus Bērnu un jaun
atnes centrā.

2. aprīlī Zvārdes pagasts piedalījās
izstādē “Ražots Saldū”. Pagasta
stendā interesentiem bija iespēja
uzzināt par Striķu pamatskolas un
kultūras nama darbību, iepazīties
ar Zvārdes pagasta biedrībām un
to mērķiem. Jānis Dobelis klātienē
pārstāvēja biedrību “Retro Vāģi”.
Apmeklētāji varēja apskatīt pagastā
esošos tūrisma objektus, uzņēmumus:
SIA “Zvārdes šautuve”, SIA “Guno
M”, SIA “TimberLux group”, Z/S
“Andulaiši”, Z/S “Mārtiņi”.

Izsakām lielu pateicību pašdarb
nieku kolektīviem, jo, pateicoties
viņiem, sāk attīstīties kultūras dzīve
Zirņu pagastā.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, kultūras darba orga
nizatore

Gaišas domas,
Edgars Circenis
priecīgu prātu un
Verners Jēkabsons
stipru veselību maija
jubilāriem vēl Saldus
Lutriņu pagastā
novada dome
Imants Grasis
Uldis Barons
Valdis Zauers
Paulīne Albiņa
Ausma Tarasova
Mirdza Albiņa
Ollija Nīkrence
Nīgrandes pagastā

Īpašie jubilāri:

Lidija Jansone
Līvija Fricsone
Valdis Kummermanis
Gunarts Jansons –
Neifelds
Rasma Pomerance
Apolinārs Jankus
Maiga Šmāla
Aija Palēvica
Georgijs Bindju
Andis Mazjānis

Pampāļu pagastā
Uldis Birnis
Ineta Pole
Ēriks Villerts
Ona Ščukauska
Gaida Freimane
Erna Hartmane
Rubas pagastā
Marita Kudiņa
Guntars Volbergs
Natālija Žakarīte
Ausma Pavlovska
Ilga Rītele
Saldus pagastā

Guna Bundzena
Laima Aigare
Ezeres pagastā
Imants Jansons
Alma Šakina
Ainārs Saulītis
Olga Bergholde
Vitālijs Tropins
Juris Būģins
Egils Zeilišs
Ināra Fridrihsone
Anita Bērziņa
Anita Jansone
Vilnis Norkuss
Dagnija Bērziņa
Jaunauces pagastā Novadnieku pagastā Lidija Puiga
Dzidra Zemīte
Svetlana Potaičuka
Ivars Venckus
Anna Alševska
Maija
Treinovska
Monika Saukāne
Modra Blūma
Aija
Sproģe
Austra Langenfelde
Vilnis Grendelis
Marika Freimane
Melita Liepājniece
Andris
Vītiņš
Jaunlutriņu pagastā
Vilhelmīne Vazdiķe
Lilita Sidorenko
Aija Akerfelde
Dainis Kristbergs
Šķēdes pagastā
Ivars Štrikmanis
Aivars Šēfers
Irma Krūmiņa
Lauma Kņūte
Prans Pargausks
Mirdza Mičule
Gunita Sproģe
Zigrīda Krūze
Anastasija Nadijevska Vadakstes pagastā
Aldona Kimtaite
Kursīšu pagastā
Vilis Pozņiaks
Staņislavs Mažons
Lūcija Vecmane
Marija Tomašauska
Ligita Smeltere
Genovaite Balunova

Paldies Ivetai Ganevičai par ideju
stendam un paldies stenda tapšanas
palīgiem – Alisei Krūmkalnai, Rebekai Andersonei, Ilmāram Bušam,
Imantam Džulim un Jānim Dobelim.
15. aprīlī ansamblis “Druve” devās
uz sadziedāšanās pasākumu “Aprīļa
pilieni” Tārgalē. ●

Vaclavs Katarskis
Inese Misisņa
Māris Raņķevics

Maija Pumpaite
Danute Rumba
Ilga Ziediņa
Reinis Zīlīte
Zaņas pagastā
Valija Žagare
Imants Arājums
Maigurs Ziemelis
Romans Ektermanis
Jānis Jurķis
Ziedone Krolmane
Viktors Krivoščokovs Maija Rubule
Sandra Piruška
Jaņina Simsone
Ināra Vīnština
Arnis Vanags
Aivars Ektermanis
Dzidra Vīdnere
Velta Orlova
Benita Klaucāne
Dzidra Kiršteina
Valija Pētersone
Glikerija Smilģe
Zirņu pagastā
Aleksandra Balahovi
ča
Aļģirds Nicis
Emīlija Filipenoka
Rasma Freiberga
Mirdza Pļuska
Vija Sprukstiņa
Andris Alksnis
Erna Strazda
Zvārdes pagastā
Herberts Rozentāls
Maija Mihailišina
Saldus pilsētā
Edvīns Čukna
Māris Namiķis
Māris Šteinbergs
Apinija Vasiļevska
Valda Vecpuise
Ināra Akermane
Vēra Anfinogentova
Sarmīte Blanka
Alija Jansone
Velta Jēkabsone
Vitolds Jursons
Anna Kuštāne
Vilnis Moruzs

Ja vēlaties, lai
Jūsu vārds un
uzvārds n etiktu
publicēti Saldus
novada informatīvajā
izdevumā “Saldus
Novada Vēstis”,
lūdzam, līdz mēneša
25. datumam zvanīt
pa tel. 63807444 un
izteikt savas vēlmes.●
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2016. gada MAIJS

Svētku “Saldum - 160” programma 18.-22. MAIJS
Šogad, atzīmējot Saldus pilsētas
160. dzimšanas dienu, ikviens
aicināts uz svētkiem “Saldum –
160”, kuri ar krāšņu un bagātu
programmu svētku apmeklētājus
iepriecinās no 18. līdz 22. maijam.
Svētku svinības savīsies ar Muzeju
nakts norisēm un ar XXXII Latvijas
bērnu un jauniešu folkloras festivālu
“Pulkā eimu, pulkā teku”, un šogad
tās paredzētas īpaši krāšņas.
Jau trešdien, 18. maijā, ceturtdien,
19. maijā, un piektdien, 20. maijā,
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
akustiskajā koncertzālē svētku nedēļa
tiks ieskandināta ar pašu saldenieku
koncertiem. Tāpat piektdien plkst.
22.30 O. Kalpaka laukumā paredzēts
nebijis un grandiozs notikums –
multimediāls ūdens un gaismu
priekšnesums, kurš tapis, pateicoties
SIA “Saldus ceļinieks” atbalstam.
Sestdien, 21. maijā, visas die

nas garumā pilsētā paredzētas
visdažādākās norises. Kalpaka laukums būs ieguvis senā tirgus laukuma aprises, un tajā varēs satikt
gan labākos amatniekus, gan mieloties ar skābputru un kartupeļiem
mundierītī. Cieceres upes ielokā
svētku apmeklētājiem būs iespēja
priecāties par zirgiem, gan apskatot
darba rīkus, gan mācoties apsedlot
kumeliņus, kā arī pašiem būs iespēja
sēsties zirga mugurā. Tāpat svētku
apmeklētājus priecēs amatiermākslas
kolektīvu priekšnesumi, svētku
gājiens, pagastu sveicieni, lidmodeļu
paraugdemonstrējumi,
sportiskas
un radošas nodarbes. Saldus ielas
pierībinās motociklu un iespaidīgo
amerikāņu auto kluba spēkratu
parāde. Svētku noslēgumā paredzēts
lielkoncerts ar Ulda Marhilēviča,
Saldus novada koru un dejotāju, kā
arī solistu – Aijas Andrejevas, Antras
Stafeckas, Ivo Fomina un Mika Du-

kura – piedalīšanos. Koncerta pirmajā
daļā izskanēs īpaši Saldum veidota
Ulda Marhilēviča koncertprogramma
“Gaismas atgriešanās”, bet koncerta
otrajā daļā izskanēs tautā iemīļotas
kompozīcijas. Vakara turpinājumā
klātesošos iepriecinās iespaidīgais
apvienības “Pulsa efekts” ritma un
uguns šovs, grupas “Astro’n’out”
koncerts un jestra balle kopā ar grupu
“Zvaigžņu lietus”. Par godu pilsētas
apaļajam gada skaitlim plkst. 23.30
debesis rotās krāšņs un krāsains
svētku salūts.
Svētku norisi atbalsta: SIA “Saldus
ceļinieks”, SIA “Alfor”, SIA “R&C”,
SIA “Lanos”, SIA “Libra Plast”,
SIA “Norplast”, SIA “66 North
Baltic”, SIA “ZIKO”, SIA “Saldus
zaļā aptieka”, SIA “Druvas unguri”,
AAS “Gjensidige Baltic”, AS “SEB
banka”, SIA “Jets Vacuum”, SIA
“Krūza”, SIA “CEMEX”, Saldus novada pašvaldība.●

SALDUM – 160
18.-22. MAIJS
SVĒTKU MOTO: CEĻŠ – RADOŠUMS – ANDELE
CEĻŠ ir izvēle. Dzīves ceļš, attīstības ceļš, radīšanas ceļš. Cilvēku izvēle veido pilsētas vēsturi un šodienu. CEĻŠ ir
kustība. Mājas celiņš un lielceļš, upju ceļš, skrejceļš, krustceļš, dzelzceļš, putnu ceļš debesīs… mājupceļš.
Saldus – pilsēta ar bagātām RADOŠUMA un kultūras tradīcijām. Radīšanas ceļš iedvesmai domāt, radīt, baudīt.
Ieraugi sev apkārt visu laiku esošas un sen zināmas lietas un cel tās cieņā!
ANDELE. Tirgus ceļi aizved pilsētas sākotnē: “Par Saldus pilsētas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1856. gads, kad
Domēņu valde pieņēma lēmumu dibināt tirdzniecības miestu”.
Pa dažādiem ceļiem pārvietojoties gan ar senu, gan ar jaunu laiku un veidu kumeliņiem, svētkos visi ceļi saved Saldū.
Saldus novads svin Saldum – 160.

PROGRAMMA
18. maijs
Laiks
Norise
Vieta
Plkst. 19.00 Apvienības “N[ex]t Move” saksofonu koncerts Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēka, Avotu iela 12a

19. maijs
Laiks
Norise
Vieta
Plkst. 19.00 Akordeonistu ansambļa “Akords” koncerts Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēka, Avotu iela 12a
“Ceļā ar akordeonu”

20. maijs
Laiks
Norise
Vieta
Plkst. 20.30 Pūtēju orķestra “Saldus” koncerts “KON- Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēka, Avotu iela 12a
CERTS”
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Plkst. 22.30 Strūklaku uzvedums “Saldum – 160”

O. Kalpaka laukums

Plkst. 23.00 Strūklaku uzvedums “Saldum – 160”

O. Kalpaka laukums

Plkst. 23.30 Strūklaku uzvedums “Saldum – 160”

O. Kalpaka laukums

Plkst. 0.00

Kuldīgas iela 2

Mūzika un lūgšana par Saldus pilsētu Sv. Jāņa
ev. lut. draudzes baznīcā

21. maijs
Laiks
Plkst. 9.00 – 16.00

Norise

Vieta

Svētku tirgus “Lielā andele” un norises vēsturiskajā Saldus miesta Lielā iela
tirgus placī. Senā tirgus atmosfēru uzburs mājražotāji un seno Kalpaka laukums
amatu prasmju meistari

Pagastu sveiciens Saldum “Jūdzu savu kumeliņu, braucu Saldu
Plkst. 10.00 – 10.40 sumināt!”
Kalpaka laukums
Plkst. 10.00

“Paēduši, padzēruši!” – garda skābputra un kartupelis mundierī

Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” radošās darbnīcas:
Plkst. 10.00 – 14.00 • “Kalti mani kumeliņi
tēraudiņa pakaviem”;
• “Ne kuram tādi zirgi”.
Plkst. 10.00

Radošās norises – zīmēšana uz asfalta

Plkst. 10.00

Pludmales volejbola, strītbola un florbola sacensības

Plkst. 10.00 – 16.00 Sīkzvēriņu ceļā – putnu un mājdzīvnieku apskate
Plkst. 10.00 – 16.00 Laukumā “Noķer mani!” piepūšamās atrakcijas, sumo, slidkalniņi
un milzu šautriņas vilināt vilina mazos nemiera garus…
Rumaku ceļā – koka auto spēles, ātrumsacensības, policijas,
Plkst. 10.00 – 14.00 zemessargu un ugunsdzēsēju transportlīdzekļu apskate, biedrības
“EVE autosports” auto un amerikāņu auto apskate, auto apgāšanās
simulators u. c. tehniskas norises
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvu koncerts “Pa dejas
Plkst. 10.40
ceļu”, virsvadītāja Inese Buša

Kalpaka laukums
Avotu iela 12a
Lielā iela 3b
Pie Saldus Mūzikas un
Mākslas skolu ēkas, Avotu
iela 12a
Pie Saldus sporta
kompleksa,
Jelgavas iela 6
Bērnu rotaļu laukums
“Pīļuks”
Avotu iela 12
Saldus tirgus auto
stāvlaukums
Lielās ielas skatuve
Saldus pilsēta, sākums
Lielajā ielā pretim Saldus
pamatskolai

Plkst. 11.00

Svētku gājiens “Sveiciens Saldum!”

Plkst. 11.00 – 16.00

Bērīšu ceļš. Kurš gan negrib iemācīties apsedlot zirgu? Nav bijusi Cieceres upes līkums,
iespēja? Var gan sajust un aptaustīt, gan izķemmēt ne vienu vien piekļuve no Avotu ielas
kumeliņu
Svētku “Saldum – 160” un XXXII Latvijas bērnu un jauniešu Avotu iela 12
folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” atklāšana
Pie vecā sporta nama,
Spēka mitriķu laukumā svaru bumbu celšanas sacensības
Jelgavas iela 6
Starts Kalpaka laukumā
Upju ceļā draiskais skrējiens “Ciecernieks”
Deju studijas “Ideja” deju iestudējums “Pa ceļu mazi kukainīši Lielās ielas skatuve
tek”
Andra Ērgļa un popgrupas “Momo” koncerts
Lielās ielas skatuve
Vellapēdu
laukumā
apvienības
Green
Trial
BMX Saldus tirgus auto
stāvlaukums
paraugdemonstrējumi

Plkst. 12.00
Plkst. 12.00
Plkst. 12.10
Plkst. 12.10
Plkst. 12.30
Plkst. 12.30
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Plkst. 12.30 – 15.30 Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” dienas ceļš “Zirgs
un zirgošanās” (uzstājas folkloras kopas no visas Latvijas)
No plkst. 13.00

Laivu ceļā laivošana pa Cieceres upi

No plkst. 13.00

Putnu ceļš debesīs ar Kuldīgas aviācijas sporta kluba lidmodeļu
paraugdemonstrējumiem

Deju kopu “Bandava”, “Druvas seniori”, Novadnieku pagasta
Plkst. 13.30 – 15.00 BDK, kapela “Strops” un Saldus Tautas teātra programma “Saldus miesta tirgus plača lustes ”
No plkst. 14.00

Motociklu un auto apskate Dzelzs rumaku laukumā

Plkst. 14.00

Velomaratons “North 66 Baltic” apkārt Cieceres ezeram

Plkst. 15.00

Dažādu paaudžu mūziķu koncertprogramma “Ar cieņu – ma
estro Raimondam Paulam!”
Motoparāde “Mans ideālais zirgspēks” Saldus ielās ar finišu
Kalpaka laukumā

Plkst. 16.00
Plkst. 16.15

Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” muzikantu saspēle
“Ņem, bāliņ, baltu zirgu”

Plkst. 16.15 – 17.00 Koncertprogramma “Ceļš kaut kur savijies, domas kā vīteņi”,
muzicē Mārtiņš Bergmanis
Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” konkursa uzvarētāju
Plkst. 17.00
koncerts “Košu dziesmu padziedāju, kumeļā sēdēdams”
Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” rotaļu programma
Plkst. 17.15
“Teci rikšus, kumeleņi”
Svētku lielkoncerts “Saldus – mana pieturvieta Visumā”.
Piedalās Saldus novada amatiermākslas kolektīvi, Uldis
Plkst. 18.00
Marhilēvičs, Antra Stafecka, Aija Andrejeva, Ivo Fomins, Miks
Dukurs
Plkst. 18.00

Muzeju nakts atklāšana, reģistrēšanās orientēšanās sacensībām,
izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū 19. – 21. gs.”

Plkst. 18.00 – 21.00 Orientēšanās sacensības “Burvju durvis” pa Saldus pilsētu
Plkst. 20.00 – 22.00 Liepājas ceļojošais cirks „Beztemata” ar zīlniecēm un citām
burvestībām muzeja pagalmā
Plkst. 20.00
Plkst. 20.45

“Mums patīk tas, ko mēs darām, radām un rādām!” – cīņu šovs
un Saldus riteņbraucēju triki
Ritma grupas “Pulsa efekts” un pieaicināto mākslinieku perkusiju un uguns šovs

Plkst. 21.00 – 24.00 Muzikāls baudījums kopā ar apvienību “ZeDōrs” un radošās
darbnīcas, konkursi, pārsteigumi, dejas, spēka biezputra
Plkst. 22.00

Grupas “Astro’n’out” koncerts

Plkst. 22.30

Orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana
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Avotu iela 12
Sākums pļaviņā pretim
Saldus Mūzikas un
Mākslas skolu ēkai
Saldus stadions,
Jelgavas iela 6
Lielās ielas skatuve
Saldus tirgus auto
stāvlaukums
Starts no Cieceres
internātpamatskolas sporta
laukuma
Lielās ielas skatuve
Starts no Saldus tirgus
auto stāvlaukuma
Saldus Bērnu un jaunatnes
centra pagalms, Lielā iela
3b
Lielās ielas skatuve
Avotu iela 12a
Avotu iela 12a
Kalnsētas parka estrāde
J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas
muzejs, Striķu iela 22
Saldus pilsēta, starts J.
Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzejā, Striķu
iela 22
J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas
muzejs, Striķu iela 22
Pie vecā sporta nama,
Jelgavas iela 6
Kalnsētas parka estrāde
J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas
muzejs, Striķu iela 22
Kalnsētas parka estrāde
J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas
muzejs, Striķu iela 22

2016. gada MAIJS
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Plkst. 23.30

Svētku salūts

Saldus pilsēta

No plkst. 0.00

Svētku balle kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus” un DJ Robertu
Lejasmeijeru

Kalnsētas parka estrāde

22. maijs
Laiks
Plkst. 10.00
Plkst. 11.00

Norise
Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” muzikantu saspēle
“Ņem, bāliņ, baltu zirgu”
Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” noslēguma koncerts
“Es gan zinu, kā vajag labajam kumeļam”

Vieta
Kalnsētas parka estrāde
Kalnsētas parka estrāde

* 21. maijā J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Striķu ielā 22, atvērts no 10.00 –16.00 un no 18.00 – 1.00,
ieeja izstādēs un pasākumos – bezmaksas
** 21. maijā visu dienu apmeklētājiem atvērts Kapelleru nams, Striķu ielā 7
*** 21. maijā visu dienu apmeklētājiem atvērta Saldus pilsētas bibliotēka, Tūristu ielā 3

11. jūnijā Liepājas teātris Saldū rādīs mūziklu “Pūt, vējiņi!”

Zanda Borga, Liepājas teātra
literārā padomniece
Sestdien, 11. jūnijā, Saldus
Kalnsētas parka estrādē plkst.
21.00 gaidāms neaizmirstams no
tikums, kad kā brīvdabas izrāde
tiks rādīts Liepājas teātra mūzikls
“Pūt, vējiņi!”. Līdz šim teātris
iestudējumu brīvdabā radījuši arī
Cēsu Mākslas festivālā un Liepājas
Karostas manēžā.
Izrādi, kura nu jau iekļauta Liepājas

teātra Zelta fondā, Liepājas teātrī
2011. gadā iestudēja režisors Dž.Dž.
Džilindžers, savukārt Raiņa lugai
jaunu skanējumu piešķīra Kārlis
Lācis, Jānis Elsbergs un Evita
Mamaja. Šo piecu gadu laikā to
iemīļojuši visas Latvijas skatītāji –
izrāde nospēlēta jau gandrīz 70 reižu
un to noskatījušies vairāk nekā 40
000 cilvēku. Iestudējums ticis atzīts
arī par 2011./2012. gada labāko Gada
muzikālo izrādi un saņēmis raidījuma
“100g kultūras” balvu “Kilograms
kultūras 2011” nominācijā “Teātris”.
“Liepājas teātra mūzikls “Pūt,
vējiņi!” ar Kārļa Lāča mūziku Dž.
Dž. Džilindžera režijā raisa pacilātību
un iedvesmo. Erudīcija, dziļums,
smalkums, kultūra, talants, zvērīgs
un pašaizliedzīgs darbs: kvalitātes,
kas Latvijas teātrī un jo īpaši
mūziklos nav bieži sastopamas,” par
iestudējumu teikusi teātra zinātniece

Silvija Radzobe.
Raiņa darbs “Pūt, vējiņi!” ir ne tikai viena no autora daiļrades, bet
arī latviešu literatūras virsotnēm, kā
arī viena no visvairāk iestudētajām
Raiņa lugām.
Daugavietis Uldis ierodas saimnieces mājās, lai lūgtu sen nolūkotās
saimniekmeitas Zanes roku, taču
maltuvē nejauši sastaptā bārenīte
Baiba izmaina Ulda likteni…
Baibas un Ulda skaisto, lai arī
traģisko mīlas stāstu izdzīvos Edgars
Pujāts un Aija Andrejeva. Pārējās
lomās redzēsiet aktierus – Everitu
Pjatu, Kasparu Kārkliņu, Egonu
Dombrovski, Madaru Melni, Ine
si Kučinsku, Andu Albuži, Sigitu
Jevgļevsku u. c.
Biļetes jau iespējams iegādāties
“Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā.
To cena no 4 līdz 10 eiro.●
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SALDUS PILSĒTĀ
18.05. – 21.05.
Svētki “Saldum – 160” programmu skatīt
12. lpp.
21.05.
Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā
teku” norises visas dienas garumā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
13.05. plkst. 18.00 Pasaules mūzikas festivāla “Porta” ietvaros Saldū uzstāsies Fēru salu dziedātāja
Eivora. Biļetes cena uz koncertu Saldū
EUR 4.00, pateicoties tam, ka aktivitāte
notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītā Saldus novada pašvaldības projekta “Profesionālās mākslas pasākumu
pieejamības nodrošināšana Saldus novadā
2016./2017. gadā” ietvaros. Biļetes
iespējams iegādāties Biļešu paradīzes
kasēs (Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī
stundu pirms pasākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Jaunauces pilī, Jaunauces pagastā
Jaunauces pils dārza svētki. Ielūdzam Jūs
apmeklēt dārza svētkus un nodibinājuma
“CEMEX Iespēju fonds” projekta
prezentāciju.
Jums būs iespēja baudīt 19. gs. burvību
pilī. Tiks demonstrētas dejas un
jaunradītie, autentiskie 19. gs. balles
29.05. plkst. 14.00 tērpi. Dārzā Jūs gaidīs aromātiska kafija
un brīnišķīgs Evitas Zālītes solo koncerts.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss
no Saldus, rezervējot vietu Saldus TIKS
centrā, Striķu ielā 3. Sīkāka informācija
pa tel. 26848301. Ielūdz biedrība “Mēs –
Jaunaucei” un Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6
Saldus deju kopas “Bandava” 30 gadu jubilejas koncerts “Vidū mana tēvu zeme”.
Koncertā piedalās VPDK “Bandava”
(Saldus), TAD “Kursa” (Saldus), VPDK
“Druva” (Saldus pag.), VPDK “Brocēni”
(Brocēni), VPDK “Bandava” (Kuldīga),
14.05. plkst. 19.00
VPDK “Kurzemnieks”, VPDK “Iecava”.
Ieejas maksa EUR 2.00 Biļetes iespējams
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs (Saldus
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3), www.
bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
22.05. plkst. 10.00 Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā
teku” muzikantu saspēle.
22.05. plkst. 11.00 Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā
teku” noslēguma koncerts.
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28.05. plkst. 18.00 Saldus
šlāgermaratons.
Festivālā
uzstāsies Dainis Skutelis, Dzintars
Čīča, Žoržs Siksna, Edgars Pujāts, Ineta
Rudzīte, Santa Kasparsone, Gunārs Meijers, Ēriks Gruzniņš, Edvīns Bauers, grupas “Tērvete”, “Tālbraucēji”, “Tequila
Band”, “Pļumpapā”, “Zvaigžņu lietus”,
“Lustīgais blūmīzers”, “Mūzikas kolek
cija”, “Akords”, “Mākoņstūmēji” un
citi. Festivāla lieldraugi: Saldus novada
pašvaldība, AS “Aldaris”.
Biļetes uz pasākumu savlaicīgi var
iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs,
internetā www.bilesuparadize.lv, kā arī
Saldus Tūrisma informācijas centra kasē.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – EUR
5.00, pasākuma dienā EUR 10.00.
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ, Avotu
ielā 12a
Visu mēnesi
Saldus mākslas skolas 7. kursa audzēkņu
nobeiguma darbu izstāde.
Visu mēnesi
JRRMV pedagogu darbu izstāde “Rožu
pavasaris”.
Visu mēnesi
Izstāde Kurzemes mākslas dienas ietvaros “Kādā krāsā ir māksla...”.
SALDUS SV.JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES BAZNĪCĀ, Kuldīgas ielā 2
Vijoles un čella dueta “Vioval” koncerts “Klasikas meistarklase”. Koncertā
uzstāsies Valērijs Ivanovs un Larisa Stre13.05. plkst. 18.00 lita – Strēle. Ieeja par ziedojumiem. Duets izpilda dažādus pasaulē labi zināmus
skaņdarbus dažādos mūzikas stilos –
džezs, pops, roks, folks.
SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”,
Lielajā ielā 3
Seminārs jauniešiem par projektu
18.05. plkst. 10.00 veidošanu projekta “Jauniešiem Saldus
novadā!” ietvaros.
SALDUS TIKS CENTRĀ, Striķu ielā 3
Visu mēnesi

Zigurda Poļikova darbu izstāde.

KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
Visu mēnesi

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
izstāde “Mākslas dienas 2016”.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
21.05.

Saldus novada svētku tirgus.

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Visu mēnesi

JRRMV pedagogu darbu izstāde “Rožu
pavasaris”.

Līdz 15.05.

Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošās
izstāde “Dabas dziednīca – purvs”.

PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJAM
No 21.05.

Izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū. 19. –
21.gs.”

“Muzeju nakts – 2016”.
18.00 Atklāšana;
18.00 – 21.00 Orientēšanās sacensības pa
Saldus pilsētu “Burvju durvis”;
20.00 – 22.00 Liepājas ceļojošais cirks
21.05. plkst. 18.00 “Beztemata” ar zīlniecēm un citām
burvestībām muzeja pagalmā;
22.30 Orientēšanās sacensību uzvarētāju
apbalvošana;
21.00 – 24.00 Muzikāls baudījums kopā
ar apvienību “ZeDōrs”.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Visu mēnesi

Izstāde Kurzemes mākslas dienas ietvaros “Kādā krāsā ir iztēle...”.

19.05. plkst.14.00

Tikšanās ar liliju selekcionāru, grāmatas
“Vasaras kalnā” līdzautoru Jāni Vasarieti.

Cikla “Iepazīstam novada ļaudis!” 5.
pasākums “Gaisma un atvērtas debesis”.
26.05. plkst. 14.00
Tikšanās ar tekstilmākslinieci Baibu
Rīteri.
11.05., 12.05.

ESIP konkurss “iESkaties”.

02.05. – 31.05.

Izstāde “Sirdslieta – diegu grafika”.

20.05.

Foto izstādes “Saldus ielas” atklāšana.

05.05. – 31.05.

Kurzemes mākslas dienas.

02.05. – 31.05.

Novadpētniecības
vēstures pētnieki”.

02.05. – 31.05.
02.05. – 26.05.
27.05., 28.05.

izstāde

“Saldus

Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
kalendārs: maijs”.
Novadpētniecības izstāde “Gaisma un
atvērtas debesis”.
Jauno grāmatu dienas.

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU
BAZNĪCĀ. J. Rozentāla ielā 16
Visu mēnesi

Jaņa Rozentāla mākslinieku
izstāde “Vasarsvētku noskaņas”.

grupas

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
11.05. plkst. 10.00
11.05. no plkst.
15.00
12.05. no plkst.
16.00

19.05. no plkst.
16.00

Skolu vieglatlētikas sacensības 8. – 9. un
vidusskolu klašu grupām Saldus stadionā.
Skrējiens “Kalnsētas apļi – 2016” 3. kārta
Kalnsētas parkā. Starts no plkst. 15.00
līdz 18.30.
Tautas orientēšanās sacensības “ABC
2016” un veloorientēšanās. Bikstos,
kempingā “Niedras”. Starts no plkst.
16.00 līdz 18.00.
Tautas orientēšanās sacensības “ABC
2016” O. Kalpaka piemiņas vietā
“Airītes”. Starts no plkst. 16.00 līdz
18.00.

Saldus sporta skolas atklātās sacensības
25.05. plkst. 10.00 vieglatlētikā U – 14,
U – 16 Saldus
stadionā.
EZERES PAGASTĀ
Pavasara gadatirgus “Andele Ezerē” Cen15.05. plkst. 10.00
tra laukumā.
Muzeju
nakts
pasākums
Ezeres
20.05. plkst. 20.00 kultūrvēstures un
novadpētniecības
materiālu krātuvē “Muitas nams”.
Gleznotāja Alfeja Bromulta gleznu
Visu mēnesi
izstāde Ezeres kultūras namā.
Jūlija Lekuža gleznu izstāde Ezeres
Visu mēnesi
bibliotēkā.
Novadpētniecības izstāde “Rozentāls
manā pagastā – gleznotājs Jūlijs LeVisu mēnesi
kuzis” Ezeres bibliotēkā. Par tikšanos ar
mākslinieku sekot līdzi informācijai.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
6., 13., 20.05.
Radošās
darbnīcas
rokdarbniecēm
plkst. 13.00 līdz Ošenieku bibliotēkā. Lakatu aušana uz
16.00
rāmja.
Sporta svētki Ošeniekos. Strītbols,
volejbols, šautriņu mešana, svara bumbu
celšana, stafete u. c. Bērniem – jautrās
28.05. plkst. 10.00 aktivitātes. Reģistrācija no plkst. 9.00
pie Ošenieku veikala. Projekts “Sporta
un atpūtas iespējas Ošeniekos”, atbalsta
nodibinājums “CEMEX” Iespēju fonds
30.05.

1.05. – 31.05.

Sporta deju pulciņa atskaites koncerts
Jaunlutriņu tautas namā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
gleznu izstāde “Klusā daba” Kursīšu
bibliotēkā.

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
17.05. plkst. 16.00 2. posma noslēguma kārta Kursīšu
bibliotēkā.
Lasītāju kluba sezonas noslēgums
tikšanās ar Kuldīgas Galvenās bibliotēkas
31.05. plkst. 19.00 Lasītāju kluba vadītāju Mārīti Milzeri par
tēmu “Kurzeme un literatūra” Kursīšu
bibliotēkā.
Visu mēnesi

Pasākumu un izstāžu cikls “Pagastu die
nas 2016 – Ruba”.

Visu mēnesi

Rubas amatierteātra izrāde Rita Misūne
“Šauj viņu nost” Kursīšu Jaunajā zālē.

Visu mēnesi

Izstāde “Par Rubu un rubeniekiem”
Kursīšu bibliotēkā.

NĪGRANDES PAGASTĀ
Klaunu šovs “Oki – doki”. Izklaidējoša
18.05. plkst. 13.00 cirka programma Kalnu kultūras namā.
Ieeja EUR 1.50.
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PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJAM
NOVADNIEKU PAGASTĀ
“Kaķīts mans…” kaķu figūriņu izstāde no
1.05. – 31.05.
Gaismas Koliginas kaķu kolekcijas.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
1.05. – 31.05.
muzeja izstāde “Medicīna un farmācija
Saldus novadā”.
11.05. plkst. 10.00

Māmiņdienas pasākums kopā ar senioru
klubu “Vakarzvaigzne” dienas centrā.

13.05. plkst. 14.00

Pasākums bērniem “Anekdošu stāstnieks”
dienas centrā.

SALDUS PAGASTĀ
J. Rozentālam – 150! Saldus pagasta svētki
“Dzīve kā palete raiba un krāsaina….”.
Piedalās Vecpiebalgas, Viesītes novada,
Lietuvas Nevarenai un Saldus pagasta
pašvaldības delegācijas un mākslinieki.
Plkst. 9.00 – Pagasta modināšana
svētkiem;
Plkst. 10.00 – sporta sacensību atklāšana
Druvas stadionā;
Plkst. 17.00 – Svētku Lielkoncerts.
Gaismas mākslas darbnīca J. Rozentāla
dzimtajās mājās “Bebri”, izstāde Druvas
bibliotēkā, svētku balle.

28.05.

20.05. plkst. 14.00 Filmu pēcpusdiena bērniem dienas centrā.
27.05. plkst. 14.00

Pasākums par drošību vasarā bērniem –
“Hei, hei, tuvojas vasara!” dienas centrā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

Pampāļu pagasta pašdarbības kolektīvu
27.05. plkst. 19.00 sezonas noslēguma pasākums “Aicinām
savā pulkā!” Pampāļu kultūras namā.
RUBAS PAGASTĀ
Pavasara koncerts “Es esmu šajā pavasarī,
13.05. plkst. 19.00 viss uzzied kopā ar mums” Rubas tautas
namā.
14.05. plkst. 11.00 Pavasara tirdziņš.
16.05. – 31.05.
17.05. plkst. 10.00

Izstāde – skolēnu radošie darbi.
Cirka izrāde “Oki – doki” tautas namā.
Ieeja EUR 1.50.

VADAKSTES PAGASTĀ
Saldus novada pašvaldības Rubas pamat
30.05. plkst. 10.00 skolas mācību gada noslēguma pasākums.
Vadakstes tautas namā.
ZAŅAS PAGASTĀ
13.05. plkst. 17.00

Ģimenes dienas pasākums Zaņas dienas
centrā.

Popiela bērniem un jauniešiem Zaņas
31.05. plkst. 17.00 dienas centrā. Pēc pasākuma diskotēka
jauniešiem.
ZVĀRDES PAGASTĀ
14.05. plkst. 19.00

Koncerts “Ceriņu
kultūras namā.

reibumā”

Striķu

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Projekts “Kurzeme visiem” aicina izmantot pakalpojumus
Ina Behmane, pašvaldības aģen
tūras “Sociālais dienests” direktore
Saldus novada pašvaldība un
tās aģentūra “Sociālais dienests”
iesaistījusies Kurzemes plānošanas
reģiona
izstrādātā
projektā
“Kurzeme visiem”.
Projekts ilgs septiņus gadus, tādēļ
vairākas aktivitātes sekos viena otrai
un būs ar noteiktu pēctecību, kā arī
būs kā izpētes pamats turpmāku
sociālo pakalpojumu attīstībai no
vadā. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi
uzkrāt datu bāzi un ziņas par klientiem, kas vēlas iesaistīties projektā.
Lūdzam atsaukties ģimenes:
• kurās kādai no pilngadīgām
personām ir garīga rakstura trau
cējumi, tādēļ ir noteikta I vai II
invaliditātes grupa, un ir risks nonākt
Valsts sociālās aprūpes centros (tai
skaitā rindā uz VSAC pakalpojumu
gaidošas personas);
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• kurās ir bērni ar funkcionāliem
traucējumiem un bērniem noteikta
invaliditātes grupa (gan vecāki, gan
audžuvecāki vai aizbildņi).
Jebkura dalība projekta aktivi
tātēs būs brīvprātīga, tādēļ ļoti
svarīgi, ka ģimenes ir gatavas
sadarboties, piesakoties sociālajā
dienestā pie sociālās darbinieces
Mairas Saulītes vai pa telefonu
27842636, pie saviem sociālajiem
darbiniekiem pagastu pārvaldēs
vai pa e-pastu: maira.saulīte@sal
dus.lv līdz 25. maijam.
Šobrīd vecāki var pieteikties ap
maksātam aprūpes pakalpojumam
bērnam ar funkcionāliem traucē
jumiem. Tos nodrošina bērniem līdz
četru gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir izsniegts VDEĀK atzinums
par īpašas kopšanas nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā. Tas ietver bērna aprūpi un

uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību
un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
Par aprūpētāju var kļūt jebkura
ģimenei uzticīga persona, kas nav
pirmās pakāpes radinieks un nedzīvo
ar bērnu vienā mājsaimniecībā.
Piemēram, vecmāmiņa var kļūt
par aprūpētāju mazbērnam, ja viņa
nedzīvo vienā mājsaimniecībā.
Otru – “atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina institūcijas, kas
reģistrējušas šo pakalpojumu. Šobrīd
tuvākās vietas ir Jelgava un Liepāja.
Tas nozīmē, ka
bērnu ievieto
institūcijā uz laiku. Projekta laikā katru gadu iespējams saņemt bezmaksas pakalpojumu līdz 30 diennaktīm.
Šo laiku var dalīt pa mazākiem
periodiem, piemēram, trīs reizes
pa desmit dienām. Bērniem tiek
nodrošināta uzraudzība, speciālistu
konsultācijas, ēdināšana četras reizes
dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.●

2016. gada MAIJS
Aktivitātes
Novadnieku dienas
centrā
Maija Broka, sociālā pedagoģe
Novadnieku dienas centrā kat
ru trešdienu un piektdienu notiek
nodarbības māmiņām ar bērniem.
Grupas nodarbībā tika apgūtas
prasmes krāsainu sveču liešanā. Pagatavotie darbiņi bija krāsaini un ļoti
skaisti. Sveču liešanā tika izmantotas gan ēteriskās eļļas, gan vasarā
salasītās zāļu tējas. Tika apgleznots
stikls, stikla rāmīši, veidotas gleznas
no filca (slapjā filcēšana), pīti groziņi
no avīzēm. Tika izmantoti otrreizēji
izmantojami materiāli – avīzes, PET
pudeles, grāmatas, dzijas un dziju atgriezumi.
Nodarbībās piedalās arī bērni,
veicot aktivitātes atbilstoši savām
interesēm un vecumam. Jaunākie
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spēlējas rotaļu stūrītī, vecākie bērni
krāso līmē, aplicē un palīdz saviem
vecākiem.
Piektdienās grupas dalībnieki pēc
pašu izvēles un pašu sarūpētiem
produktiem gatavo pusdienas. Bērni
visvairāk priecājas par šo aktivitāti,
jo aktīvi piedalās gan produktu
sagatavošanā (mizošanā, griešanā),
gan galda klāšanā.
Dienas centru apmeklē arī bērni pēc
skolas. Brīvajā laikā tiek spēlētas
galda spēles un gatavoti abažūri no
kokvilnas diega. Neiztrūkstošs ir
piektdienas pasākums “Gardā piektdiena”, kad tiek gatavots ēdiens.
Senioru klubiņš “Vakarzvaigzne”
pavasari ieskandināja ar pasākumu
“Mēs tikāmies martā”, kas pulcēja
seniorus no Saldus novada pagastiem. Ik trešdienu notiek klubiņa
dalībnieku tikšanās, kuru laikā spēlē
zolīti un radoši darbojas.
Senioru klubs “Vakarzvaigzne”
un Novadnieku pagasta dienas

centrs aicina pievienoties jaunus
dalībniekus un interesentus.
Nodarbības māmiņām:
• Notiek katru trešdienu un piekt
dienu plkst. 9.00.
Senioru klubs “Vakarzvaigzne”
• Tiekas katru trešdienu plkst.
10.30.
Novadnieku dienas centrs ir atvērts
katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz
17.00.●

Saldum sadraudzības pilsēta Gruzijā

Laura Liepiņa, Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” direktore

īstenošanu,
regulāru
pieredzes
apmaiņu, abpusēju eiropeisko vērtību
sekmēšanu, ekonomisko un kultūras
sakaru veicināšanu. Vizītes laikā
saldenieki tikās ar Latvijas Republikas vēstnieci Gruzijā Elitu Gaveli,
pārrunājot iespējamo vēstniecības
lomu sadarbības veidošanā un
stiprināšanā. Tāpat viesiem tika
izrādīta
Tskaltubo
pašvaldība,
kas plaši pazīstama ar savu SPA
un termālo baseinu piedāvājumu.
Viesošanās laikā sadarbības līgumus

parakstīja vēl
pašvaldības.

vairākas

Latvijas

Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa, vizītei noslēdzoties,
atzina, ka “vizīte bijusi veiksmīga,
jo abas puses izrādījušas patiesu
ieinteresētību turpmākā sadarbībā.
Gruzijas pusi īpaši interesē Latvijas, tai skaitā Saldus, pieredze ES
līdzekļu piesaistē un administrēšanā,
Latvijas pusi – Gruzijas bagātais
kultūras mantojums, kā arī potenciāla
sadarbība uzņēmējdarbībā.”●

Iepriekšējā nedēļā Saldus no
vada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa un SIA “Cannelle Bakery”
valdes loceklis un pārdošanas di
rektors Andris Sedmalis, pārstāvot
Saldus novadu Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) rīkotajā vizītē,
viesojās Gruzijā.
Vizītes mērķis bija iepazīt Gruziju kā potenciālo sadarbības partneri ekonomikas, kultūras un tūrisma
jomās, izzinot esošo situāciju un
dibinot draudzīgas attiecības tālākai
sadarbībai. Viesojoties Gruzijā, Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa parakstīja sadarbības
līgumu ar Imereti reģionā esošo
Tskaltubo pašvaldību. Sadarbības
līgums paredz kopīgu projektu
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2016. gada MAIJS

SALDUS CĀLIS 2016
Frīdenbergs. Dalībniekiem balvas tika sagādātas ar veikala “Lāčuks” atbalstu.
Rezultāti
Pūkainākais Cālis – Sofija Romanovska;
Galantākais Cālis – Edgars Kristers Kalniņš;
Prātīgākais Cālis – Arta Šteina;
Kustīgākais Cālis – Annija Arita Rozentāle;
Krāsainākais Cālis – Monta Ķepīte;
Skanīgākais Cālis – Gabriela Laurinoviča;
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
16. aprīlī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika
mazo vokālistu konkurss “Saldus Cālis 2016”.
Vokālistu konkurss šogad notika divās vecuma grupās:
“Mazais Saldus Cālis” un “Lielais Saldus Cālis”.
Konkursā piedalījās 12 dalībnieki, kurus vērtēja trīs
žūrijas pārstāvji: bērnu mūzikas autors Arnis Miltiņš,
bērnu vokālā ansambļa “Momo” vadītāja Dagnija Kravale un grupas “Putnu balle” menedžere Anete Kalniņa.
Konkursu “Saldus Cālis 2016” vadīja mūziķis Valters

Dejiskākais Cālis – Endija Kustova;
Drošākais Cālis – Amēlija Hāzena;
Smaidīgākais Cālis – Līva Treinovska;
Muzikālākais Cālis – Elīna Treinovska;
Apzinīgākais Cālis – Sofija Annemarija Dobuma;
Cālīte dāmīte – Šarlote Patmalniece;
Skatītāju simpātija – Sofija Annemarija Dobuma;
Mazais Saldus Cālis – Šarlote Patmalniece;
Lielais Saldus Cālis – Līva Treinovska;
Saldus Cālis – Edgars Kristers Kalniņš●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 68, 2016. gada 12. MAIJS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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