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Krāšņi nosvinēti svētki “Saldum – 160”

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedris
ko attiecību speciāliste un Zaiga Vēja, Saldus pilsētas
svētku režisore
Pa dažādiem ceļiem pārvietojoties gan ar senu, gan
ar jaunu laiku un veidu kumeliņiem, svētkos visi ceļi
saveda Saldū. No 18. līdz 22. maijam Saldus novads
svinēja svētkus “Saldum – 160”.
Pasākumiem cauri vijās svētku tēma –ceļš.
CEĻŠ ir izvēle. Dzīves ceļš, attīstības ceļš, radīšanas
ceļš. Cilvēks veido pilsētas vēsturi un šodienu. Ceļš ir
kustība. Mājas celiņš un lielceļš, upju ceļš, skrejceļš,
krustceļš, dzelzceļš, putnu ceļš debesīs … mājupceļš.
Turpinājums 3. – 4. lpp.
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE
Anna Karolīna Šaule, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
praktikante
26. maijā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 65
lēmumprojekti.
• Tika noraidīts lēmums par Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamat
skolas direktora amata kandidāta
iecelšanu.
• Pieņēma lēmumu ar 2016. gada
29. jūliju likvidēt direktoru amatu
vietas šādās skolās: Saldus novada
pašvaldības Nīgrandes pamatskolā,
Saldus novada pašvaldības Nīgrandes
pirmsskolas
izglītības
iestādē
“Griezīte”, Saldus 1. vidusskolā un
Saldus 2. vidusskolā.
• Izdarīja grozījumus Saldus pirms
skolas izglītības iestādes “Sienāzītis”
un Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes
pagasta
pirmsskolas
izglītības iestādes “Straumīte” nolikumos.
• Nolēma, ka tiks piešķirti Saldus
novada domes apbalvojumi: “Saldus novada domes Goda raksts”
Kalnu vidusskolas direktorei Zentai
Klaipai un pirmsskolas izglītības
iestādes “Griezīte” darbiniecei Annai
Jēkabsonei.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2016. gada 28.
janvāra lēmumā “Par Saldus novada pašvaldības vispārējās vidējās
izglītības reģionālās iestādes Saldus
vidusskolas dibināšanu”. Lēmumu
papildināja ar 4. punktu: “Saldus vidusskolai darbību uzsākt ar 2016.
gada 16. maiju”.
• Apstiprināja konkursa nolikumu
“Par pretendentu atlasi uz Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju amatu”.
• Pieņēma lēmumu ar 2016. gada
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1. augustu atjaunot Saldus novada
pašvaldības
Jaunlutriņu
pamat
skolas struktūrvienību – pirmsskolas
apmācības
vietu
“Sākumskola”
Šķēdes pagastā.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2013. gada 25. jūlija sēdes
lēmumā “Par pilnvarojumu Saldus novada būvvaldei”. Lēmumu
papildināja ar 1.7. apakšpunktu:
“izstrādātā un apstiprinātā zemes
ierīcības projekta anulēšanu, ja
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.
panta 1. daļā noteikto, zemes ierīcības
projekts un tā grozījumi nav īstenoti
četru gadu laikā pēc zemes ierīcības
projekta apstiprināšanas”.
• Vienojās par Saldus novada
pārstāvju
pilnvarošanu
zemes
robežu noteikšanas, apsekošanas vai
atjaunošanas darbiem apvidū, un
paraksta tiesību noteikšanu.
• Nolēma anulēt bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas SIA
“Smites” atradnei “Smites III” un
atradnei “Smites V”.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
pašvaldības izsniegtās AS “Latvijas
valsts meži” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 1/2016
2. pielikumā.
• Izdarīja grozījumus 2015. gada 26.
marta saistošajos noteikumos Nr.
9 “Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības
piešķiršanas
kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās”.
• Piešķīra līdzfinansējumu EUR
187.00 Apvienotās Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastu pārvaldes projekta
“Sporta un atpūtas iespējas Ošeniekos”
realizācijai; līdzfinansējumu EUR
189.00
Jaunlutriņu
attīstības
biedrības sporta svētku “Esiet kā
vīri!” realizēšanai projekta “Mūsu

pulkvedis Jukums Vācietis” ietvaros;
līdzfinansējumu EUR 3500.00 projekta “Sporta inventāra iegāde Saldus novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēm” realizēšanai;
līdzfinansējumu EUR 300.00 Saldus M. Lutera ev. lut. draudzei
sabiedriskās aktivitātes “Koncerts
“Ceļinieka dziesma”” Saldus M. Lutera ev. lut. baznīcā” realizācijai.
• Nolēma paplašināt Saldus pilsētas
aglomerācijas robežas, pievienojot
Lejas ielu un Alejas ielu savienojošo
ceļu ar tam piekļautajām Saldus pagasta teritorijām.
• Atbalstīja lēmumu par Ezeres vidus
skolas telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai “Mūsu ligzda”.
•Noteica dalības maksu EUR 40.00
Striķu pamatskolas organizētajai nometnei “English Bible camp”; noteica dalības maksu EUR 6.00 Saldus
mākslas skolas organizētajos tematiskajos pasākumos; noteica maksu
par Cieceres internātpamatskolas
sniegtajiem
maksas
pakalpoju
miem nometnes “Saldus 3x3”
laikā; apstiprināja Saldus novada
pašvaldības maksas pakalpojumus.
• Nolēma ar 2016. gada 1. septembri
apmaksāt Saldus novada pašvaldības
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.
līdz 9. klašu skolēnu ēdināšanu EUR
1.00 apmērā dienā.
• Pieņēma lēmumu par Mājokļa
komisijas priekšsēdētājas Intas Vanagas atbrīvošanu no amata, par jauno
komisijas priekšsēdētāju tika iecelts
Dzintars Rupeiks.
• Apstiprināja izsoļu rezultātus Saldus
novada pašvaldības nekustamajiem
īpašumiem.
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
mājas lapā: http://www.saldus.lv/
pasvaldiba/dokumenti12/. ●
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Turpinājums no 1. lpp. Saldus – pilsēta ar bagātām
RADOŠUMA un kultūras tradīcijām. Radīšanas ceļš ied
vesmai domāt, radīt, baudīt. Ieraugi sev apkārt visu laiku
esošas un sen zināmas lietas un cel tās cieņā!
ANDELE. Tirgus ceļi aizved pilsētas sākotnē: “Par Sal
dus pilsētas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1856. gads,
kad Domēņu valde pieņēma lēmumu dibināt tirdzniecības
miestu.”
Svētkus Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā ar
brīnišķīgiem koncertiem 18. maijā ieskandināja saksofonu kvartets “N[ex]t Move”, 19. maijā akordeonistu
ansamblis “Akords”, bet 20. maijā – pūtēju orķestris
“Saldus”. 20. maija vakarā saldenieki un pilsētas viesi
O. Kalpaka laukumā varēja vērot iespaidīgo ūdens, gais
mas un mūzikas priekšnesumu – strūklaku šovu “Saldum – 160”. Šo priekšnesumu Saldum jubilejā dāvināja
uzņēmums SIA “Saldus ceļinieks”, kurš šogad atzīmē 25
gadu jubileju.
21. maijā bija Saldus pilsētas svētku kulminācija, kad
saldeniekiem un pilsētas viesiem bija iespēja baudīt plašu
pasākumu programmu un lustes. Jau no paša rīta interesenti varēja piedalīties norisēs vēsturiskajā tirgus placī
(tagadējais O. Kalpaka laukums) – seno amatu prasmju
meistari radīja senā tirgus atmosfēru, veiklākie varēja
rāpties umurkumurā pēc dažādiem labumiem. Visu dienu varēja mieloties ar kārtīgu skābputru un kartupeli
mundierī.
Saldus novada pagasti svinīgi sveica pilsētu 160 gadu
jubilejā, dāvinot noderīgas un skaistas dāvanas – milzīgu
grozu ar ceriņiem, vējdzirnavas, laimes pakavu, latvju zīmes, Saldus medus pilienu, ragu svečturi, koka
skulptūras, garšaugus, puķu dobi bišu kāres formā, ozolu, ābeli, gaismas lukturu kociņu, soliņu un Saldus koka
pili. Izsakām pateicību novada radošajiem ļaudīm par šo
brīnišķīgo dāvanu darināšanu!
Īpašs prieks par svētku gājienu, ko kupli pārstāvēja
ļaudis no Saldus novada, kā arī folkloras festivāla “Pulkā
eimu, pulkā teku” dalībnieki no visas Latvijas. Kopā
gājienā piedalījās gandrīz 4000 dalībnieku.
Bērni varēja apskatīt dažādus lauku sētas putnus un
dzīvniekus, kā arī priecāties dažādās piepūšamajās
atrakcijās.
Saldus tirgus stāvlaukumā bija tehniskas norises – koka
auto spēles, ātrumsacensības, policijas, zemessargu
un ugunsdzēsēju transportlīdzekļu apskate, biedrības
“EVE autosports” auto un amerikāņu auto apskate, auto
apgāšanas stimulators.
Uz Lielās ielas skatuves no rīta līdz pēcpusdienai notika
dažādi priekšnesumi. Notika pirmsskolas vecuma bērnu
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deju kolektīvu koncerts “Pa dejas ceļu” (virsvadītāja Ine
se Buša), kurā piedalījās Druvas kultūras nama bērnu
deju kolektīvs “Vārpiņa” 2. – 4. un 5. – 6. gadīgo grupa
(vadītāja Aira Nābele), Lutriņu pirmsskolas deju kolektīvs
“Sprīdīši” (vadītāja Linda Medne); studija “Ideja” ar deju
iestudējumu “Pa ceļu mazi kukainīši tek” (vadītāja Rūta
Sakne); Andris Ērglis un popgrupa “Momo” ar muzikālu
izrādi “Burvja skaitļi”; deju kopa “Bandava” (vadītāja
Santa Laurinoviča), “Druvas seniori” (vadītāja Diāna Einmane), Novadnieku pagasta bērnu deju kolektīvs (vadītāja
Aira Nāruna), kapela “Strops” (vadītāja Agrita Pileniece)
un Saldus Tautas teātris ar programmu “Saldus miesta
tirgus plača lustes” (vadītāja Inese Legzdiņa) ; koncertprogramma “Ar cieņu – maestro Raimondam Paulam!”,
kurā uzstājās Guntis Ābols, sporta deju klubs “Saldus”,
Saldus BJC bērnu vokālais ansamblis “Notiņas”, solists
Raimonds Patmalnieks, pianists Zigurds Turss, kā arī
Brocēnu KIC ansamblis “Cik dažādi…”, instrumentālais
ansamblis “Brocēnu bends”, deju kolektīvi “Dzirkstelēni”
un “Dzirkstulis”, kā arī koncertprogramma “Ceļš kaut kur
savijies, domas kā vīteņi”, kur uzstājās Mārtiņš Bergmanis un Valters Vanags.
Visu dienu notika dažādas sporta aktivitātes – pludmales volejbola, strītbola, florbola un svara bumbu
celšanas sacensības, tradicionālais draiskais skrējiens
“Ciecernieks”, apvienības “Green Trial” BMX
paraugdemonstrējumi, laivošana pa Cieceri, Kuldīgas
aviācijas sporta kluba lidmodeļu paraugdemonstrējumi,
velomaratons “North 66 Baltic” apkārt Cieceres ezeram,
kā arī cīņu šovs un Saldus riteņbraucēju triki “Mums patīk
tas, ko mēs darām, radām un rādām!”.
Pēcpusdienā Saldus ielas pierībināja iespaidīgākā
motoparāde, kāda Saldū līdz šim ir bijusi – motoparādē
piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki.
Vakarā Kalnsētas parkā svētku lielkoncertā “Saldus –
mana pieturvieta Visumā” piedalījās 34 amatiermākslas
kolektīvi, lai svinētu svētkus un priecātos par dzīvi un
kopā padarītiem darbiem. Svētku režisore Zaiga Vēja un
radošā komanda apliecināja, ka katru reizi, kad cildinām
laikabiedru vai iepriekšējo paaudžu veikumu, tas ir
kā viņu mājupceļš uz mūsu sirdīm – uz Saldu! Un sirdis atvērās emocionālā un enerģiski dinamiskā koncerta
dalībnieku sniegumā. Virsdiriģentu Itanas Lipšanes, Ivetas Loginas, Indras Eisules un Diānas Demiteres vadīti,
kori izdzīvoja dziesmu ciklu “Gaismas atgriešanās”, kur
pie klavierēm bija pats autors Uldis Marhilēvics, bet
komponista autorprogrammā dziedātāji, gan sadziedot ar
solistiem Antru Stafecku, Aiju Andrejevu, Ivo Fominu un
Miku Dukuru, gan iejūtoties Ineses Bušas kustību režijā,
dāvāja dzīvesprieku sev un skatītājiem. Koncertā uzstājās
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solistes Elīna Labanauska un Simona Šreitmane, Saldus
1. vidusskolas jauniešu vokālais ansamblis, meiteņu koris
“Sonare” un 5. – 9. klašu koris (diriģente Iveta Logina),
Saldus 2. vidusskolas koris (diriģente Ilzīte Jēkabsone),
Saldus pamatskolas koris un Lutriņu pamatskolas koris
(diriģente Anita Priediņa), Cieceres internātpamatskolas
koris un Saldus novada jauktais koris “Saldava” (diriģente
Itana Lipšāne), Druvas vidusskolas koris “Vēja spārni”
(diriģente Sandra Snipke), Brocēnu novada KIC jauniešu
koris “Sonate” un sieviešu koris “Laiksne” (diriģente
Ināra Bērziņa), Ezeres pagasta kultūras nama sieviešu koris “Kaprīze” (diriģente Indra Eisule), Nīgrandes pagasta
Kalnu kultūras nama sieviešu koris “Nīgrande” (diriģente
Ina Kiršteine), Novadnieku pagasta koris “Draudzība”
(diriģents Rolands Kleinbergs), Saldus BJC jauniešu koris “Ameno” (diriģente Diāna Demitere), Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” sieviešu koris “Varavīksne”
(diriģents Ivars Krauze).
Leģendārās deju skolotājas Veltas Lodiņas dejas izdejoja Saldus PII “Cerībiņa” dejotāji (vadītāja Lienīte Lemkena), PII “Pasaciņa” dejotāju vecākā grupa (vadītāja Indra
Vītola), PII “Pasaciņa” dejotāju jaunākā grupa (vadītāja
Dina Milta), PII “Zīlīte” dejotāji (vadītāja Olita Kleinberga), Saldus 2. vidusskolas pirmsskolas vecuma deju
kolektīvs “Sprīdīši” (vadītāja Sandra Laure), Saldus BJC
deju kolektīvs “Sienāzītis” (vadītāja Ilze Sīle), p/a “Saldus TIKS centrs” deju kolektīva “Dzīpars” dzeltenā un
rozā grupa (vadītāja Baiba Rāzna).
Saldus horeogrāfu Zandas Mūrnieces, Ineses Bušas un
Santas Laurinovičas dejas izdejoja Saldus deju apriņķa
apvienotie deju kolektīvi: Druvas kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Druva” (vadītāja Agita Skrebele), Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Puzurs” (vadītāja Laine Liepa), Jaunauces pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Inguna Balcere),
Lutriņu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Vilks” un Saldus
tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Rota” (vadītāja Jeļena
Tarasova), Novadnieku pagasta jauniešu deju kolektīvs
“Sadancis” (vadītājs Dzintars Kaksis), Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” tautas deju ansamblis “Kursa”
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(vadītāja Inese Buša), Saldus BJC jauniešu deju kolektīvs
“Meduslāse” (vadītājas Sandra Laure un Ilze Sīle),
Blīdenes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Leti” (vadītāja Lāsma Krama) un jauniešu deju kolektīvs
“Blīdene” (vadītāja Sanita Šampiņa-Bergmane).
No jauna uzmirdzēja Saldus Tautas teātra (režisore Inese
Legzdiņa) aktieru sniegums, kuri izpildīja Ievas Vorobjovas horeogrāfiskās miniatūras, bet uznāciens dziesmā
“Lulla” izraisīja īstu ovāciju vilni. Programmu vadīja aktieris Kārlis Tols.
Ģirta Rītera, Ineses Vilcānes un palīgu skatuves
noformējums lieliski papildināja koncerta ideju.
Pēc tam uzstājās ritma grupa “Pulsa efekts” un
pieaicinātie mākslinieki ar perkusiju un uguns šovu, notika grupas “Astro’n’out” koncerts, balle kopā ar grupu
“Zvaigžņu lietus” un DJ Robertu Lejasmeijeru, kā arī
svētku salūts.
Paralēli Saldus pilsētas svētku svinībām notika arī
XXXII Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivāla
“Pulkā eimu, pulkā teku” koncerti, kā arī Muzeju nakts
norises J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā.
Par godu Saldus pilsētas 160 gadu jubilejai Saldū ieradās
arī septiņas Saldus novada pašvaldības sadraudzības
pilsētu delegācijas – Vilebonas (Francija), Lidinges
(Zviedrija), Voldas (Norvēģija), Stargardas (Polija),
Mažeiķu (Lietuva), Šilutes (Lietuva) un Nevarēnu (Lietuva).
Svinīgā gaisotnē tika parakstīts arī Saldus novada
pašvaldības un Lidinges pašvaldības atjaunotais
sadraudzības līgums. Pirms tam sadraudzības līgums ar
Lidingi bija Saldus pilsētai.
Izsakām pateicību pasākuma atbalstītājiem: 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”, SIA “Saldus
Maiznieks”, SIA “PATA kokmateriāli”, Ēberliņu dravai
un Saldus novada pašvaldībai.●
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Saldus medicīnas centrā
viesojās veselības ministrs
Guntis Belēvičs

Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
13. maijā Saldū viesojās
veselības ministrs Guntis
Belēvičs.
Veselības ministru G.
Belēviča kungu pavadīja
deputāts Mārtiņš Šics. G.
Belēviča kungs viesojās
Saldus medicīnas centrā,
kur tikās ar SMC valdes
priekšsēdētaju Ingemaru
Harmsenu, SMC galveno
ārsti Ingrīdu Kužnieci
un Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu.
Ar ministru tika runāts

par ģimenes ārstu prakšu
attīstību un pieejamības no
drošināšanu Saldus nova
dā. Tika pārrunāta Eiropas
Savienības struktūrfondu
līdzekļu piesaiste dažādu
ar veselības jomu saistītu
projektu īstenošanai Saldus
novadā. Tika aktualizēts
jautājums par iespēju
iegādāties
paliatīvās
aprūpes gultas Saldus
medicīnas centram.
Veselības ministrs un M.
Šica kungs bija apmierināti
ar vizīti Saldus medicīnas
centrā un guva priekšstatu
par Saldus medicīnas centra darbību.●

Notiks pirmā Bišu
parāde Latvijā
2. jūlijā Saldū tiks svinēti
tradicionālie Saldumu svētki, kuru
ietvaros notiks Latvijā vēl nebijis
pasākums – pirmā Bišu parāde.
Aicinām parādē piedalīties ikvienu,
kurš, liekot lietā savu iedvesmu, izdomu un radošo dzirksti, piedomājis pie
sava vizuālā noformējuma, akcentējot
bitēm raksturīgo – krāsas, izskatu vai
ko citu. Lai popularizētu Saldu kā
saldāko pilsētu Latvijā, šajā īpašajā
parādē aicinām piedalīties Saldus
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Saldus deju kopas “Bandava”
30 gadu jubilejas koncerts
“Vidū mana tēvu zeme”

Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
14. maijā Saldus sporta
kompleksā ar raitu deju
soli un krāšņu koncertu
tika atzīmēta VPDK “Bandava” 30 gadu jubileja.
Jubilejas koncertā skatī
tājus priecēja
VPDK
“Bandava” (Saldus), TDA
“Kursa”, VPDK “Druva”,
VPDK “Brocēni”, VPDK
“Bandava”
(Kuldīga),
VPDK
“Kurzemnieks”,
VPDK “Iecava”. Pasākuma
otrajā daļā tika dots vārds
arī apsveicējiem. Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa pateicās dejo
tājiem par skaisto kon-

un Saldus novada iedzīvotājus, kā
arī pilsētas un novada viesus, kuri ar
savu klātbūtni vēlas parādīt, ka Saldus novads tiešām ir medus piliens
Kurzemē, kas ar savu saldumu var
piesaistīt “bites” no visas Latvijas.
Parādei var pieteikties līdz 30.
jūnijam. Pieteikumu, kurā jānorāda
parādes dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta, kontaktinformācija
sūtīt uz e-pasta adresi: zane.sproge@
saldus.lv. Dalībniekus vērtēs žūrija.
Oriģinālākajiem un krāsainākajiem
dalībniekiem – lielās Saldus saldumu
balvas. Galvenā balva – lidojums gaisa

certu un sveica jubilārus,
novēlot raitu deju soli arī
turpmāk. VPDK “Bandava” dejotājiem, vadītājai un
kolektīvam tika pasniegti
atzinības raksti. Bijušais
VPDK “Bandava” vadītājs
Agris
Sīlis
kolektīvu
sveica ar deju. Savukārt,
akordeonu
ansamblis
“Akords” gaviļniekiem dā
vāja muzikālu sveicienu.
Sveicēju pulkā bija arī
folkloras kopa “Medainis”,
deju kolektīvi un pārējie
viesi.
VPDK “Bandava” vadītā
ja Santa Laurinoviča patei
cās visiem dejotājiem un
ikvienam, kurš bija kopā ar
VPDK “Bandava” jubilejas
koncertā.●

balonā. Bišu parādes dalībnieki no O.
Kalpaka laukuma dosies uz Kalnsētas
parku, kur plkst. 12.00 tiks atklāti
Saldumu svētki un plkst. 12.10 varēs
vērot Latvijas Jaunatnes teātra izrādi
“3 ruksīši”, savukārt plkst. 14.00 notiks grupas “Musiqq” koncerts. Saldumu svētkos no plkst. 10:00 līdz
15:00 būs saldumu un amatnieku tirgus, amata prasmju meistardarbnīcas,
radošās darbnīcas bērniem, seju
apgleznošana, bezmaksas un maksas
atrakcijas, mājdzīvnieku apskate, medus stropu apgleznošana, degustāciju
telts u.c. ●
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STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens
patīkami pārsteigts par Saldus skaistumu

Anna Karolīna Šaule,
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību prak
tikante
12. maijā Saldū viesojās
Norvēģijas
Karalistes
vēstnieks Latvijā Steinars
Ēgils Hāgena kungs, lai
iepazītos ar Saldu un Saldus novadu.
Norvēģijas
Karalistes
vēstnieku S. Ē. Hāgena kun-

gu pavadīja vēstnieka padomniece Agnese Cimdiņa
un praktikante Anete Nurbī.
S. Ē. Hāgena kungs
viesojās Saldus novada
pašvaldībā, kur tikās ar
Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu,
Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieku
Didzi Konuševski, Saldus
novada pašvaldības izpild-

direktora vietnieci Sarmīti
Ozoliņu un p/a “Saldus
TIKS centrs” direktori Lau
ru Liepiņu. Šīs tikšanās
laikā tika prezentēts Saldus novads un pārrunāti
dažādi
jautājumi,
kas
saistīti ar izglītību, kul
tūru
un
ekonomiku.
Vēstnieks S. Ē. Hāgens
izrādīja īpašu interesi par
pašvaldības sadarbību ar
novada uzņēmējiem, arī
par norvēģu uzņēmumu
industriālo parku, par
Saldus novada pieredzi
finanšu līdzekļu apguvē,
par iespējām jauniešiem
Saldus novadā un par Saldus novada sadraudzību ar
Norvēģijas pilsētas Voldas
pašvaldību.
Pēc iepazīšanās ar Saldus novada pašvaldības
struktūru un darbu, Norvē
ģijas Karalistes vēstniecības
delegācija apskatīja Saldus
Mūzikas un Mākslas skolu
ēku un neslēpa sajūsmu
par tās unikalitāti. Pēc
tam Norvēģijas Karalis
tes vēstniecības pārstāvji

ciemojās J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā, iepazīstoties ar
Jaņa Rozentāla darbiem.
Tāpat, viesojoties Saldū,
vēstniecības
delegācija
apmeklēja arī industriālo
parku “Sandes”, lai tiktos
ar tur strādājošo uzņēmumu
pārstāvjiem.
Norvēģijas
Karalistes
vēstnieks Latvijā Steinars
Ēgils Hāgens atzina, ka
viņu esot pārsteidzis Saldus novada pašvaldības
mērķtiecīgais darbs sabie
drības atbalstīšanā. Vēst
nieks uzsvēra, ka, viņaprāt,
Saldus novads ir ļoti skaists
un bagāts, un lielākā
bagātība esot aktīvie Saldus
novada iedzīvotāji. Hāgena
kungs pauda viedokli, ka
viņš kā vēstnieks ir priecīgs
iepazīties ar Saldus novadu, tā tradīcijām un ir
ieinteresēts par Saldus novada kultūras pasākumiem.
Norvēģijas
Karalistes
vēstniecības pārstāvji izteica neviltotu gandarījumu
par viesošanos Saldū.●

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

Rudīte Muraševa, projekta
saturiskā vadītāja

Saldus novada pašvaldība ir
saņēmusi atbalstu projektam “Esmu
brīvprātīgais Saldus novadā!”.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu
piederības sajūtu savai valstij un

6

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 kompetences.

Aprīlī un maijā Saldū un pagastos notika un notiek ievadsemināri,
kuru laikā jaunieši tiek informēti par
brīvprātīgo darbu, brīvprātīgā darba
sistēmu Saldus novadā un iespējām
piedalīties apmācībās.
Projekta ietvaros Saldus novada
jauniešiem ir iespēja piedalīties

2016. gada JŪNIJS
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divdaļīgās apmācībās “Jauno līderu
akadēmija”. Tā ir arī iespēja satikties
Saldus novada jauniešiem, kopīgi
darbojoties iepazīt vienam otru un
veidot tālāku sadarbību arī nākotnē.
Piesakoties apmācībām, jaunietis
piesakās uz abām apmācību daļām.
1. daļa – Kas ir brīvprātīgais
darbs? Brīvprātīgā darba iespējas un
izaicinājumi. Reālu darbu plānošana
(14.06 – 16.06. Saldus JIC “Šķūnis”);
2. daļa – Gūtā pieredze brīv
prātīgajā darbā. Brīvprātīgā darba
popularizēšana un nākotnes sadar
bības iespējas (23.08. un 24.08. Saldus JIC “Šķūnis”).

Abas apmācību daļas ir ar
nakšņošanu JIC “Šķūnis”, ir nodro
šināta ēdināšana. Pieteiktiesir iespēja
katram Saldus novada jaunietim no 8.
līdz 12. klasei, vai arī jauniešiem līdz
20 gada vecumam. Ja uz apmācībām
pieteiksies vairāk dalībnieku nekā
plānots, tad priekšroka tiks dota
dalībniekiem, kur piedalījušies kādā
no ievadsemināriem.
Lai kļūtu par apmācību dalībnieku
jāiesniedz pieteikuma anketa, kuru
var saņemt Saldus JIC “Šķūnis” vai
atrast mājas lapās www.saldus.lv un
www.saldusjauniesiem.lv.

Pieteikuma anketu var iesniegt līdz
6. jūnijam Saldus JIC “Šķūnis” vai
sūtīt uz e-pastu: rudite.muraseva@
saldus.lv. 8. jūnijā tiks dota atbilde
par apmācībām apstiprinātajiem
dalībniekiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
zvanīt – 27878570, 26158508.
Saldus
novada
pašvaldības
projekts “Esmu brīvprātīgais Sal
dus novadā!” tiek īstenots Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.●

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Restaurētas Kapelleru nama durvis

Liene Klagiša, Sal
dus novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu
vadītāja
Saldus vēsture, attīstība
un kultūras dzīve nav
iedomājama bez Kapelleru ģimenes. Kapelleri
ieradās Saldus miestā
no Austrijas, 1857. gadā
uzcēla Kapelleru namu
un atvēra tajā aptieku.
Vēlākajos gados namā
ir atradusies slimnīca
un bibliotēka.
Kapelleru nams ir viena no
pirmajām ēkām, kas tika
uzcelta Saldus pilsētas

tagadējā teritorijā, tāpēc
Kapellera nama ārdurvis
var dēvēt par vecākajām
Saldus pilsētas durvīm,
kas ir saglabājušās līdz
mūsdienām, un tās sevī
glabā lielu vēsturisko
vērtību. Ieejas durvis ir
veidotas no priedes koka,
tās ir ar dekoratīviem koka
izgriezumiem un virslogu
ar četrām rūtīm.
Šodien Kapelleru nams
ir kļuvis par daudzfunk
cionālu kultūras dzīves
centru. Līdz šim ar dažādu
projektu palīdzību ir
veikta līdzekļu piesaiste,
lai atjaunotu Kapelleru
nama ēkas iekštelpas, kā
rezultātā ir izveidota vieta, kur organizēt izstādes,
radošās darbnīcas, koncertus, tematiskos vakarus,
lekcijas, mākslas sim
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pozijus, plenērus un citus kultūras
pasākumus. Kapelleru namā norit
aktīva sabiedriskā dzīve. Lai arī
ārdurvis tiek funkcionāli lietotas, to
tehniskais stāvoklis bija vērtējams kā
slikts – durvis un to aploda ilgstoši
nebija kopta, durvis bija vairakkārt
krāsotas, un šie krāsu slāņi atlupuši
un nenoturīgi, atsevišķās vietās
manāma koksnes erozija un savulaik greznie koka izgriezumu or-

2016. gada JŪNIJS

namenti bija ar mehāniskiem un
laikapstākļu radītiem bojājumiem.
Lai saglabātu autentiskās Kapellera
nama ieejas durvis un to vēsturisko
vērtību, bija nepieciešams steidzami
veikt durvju restaurāciju. Kamēr restaurators Māris Gulbis veica durvju
restaurāciju,
Kapellera
namam
bija uzstādītas pagaidu durvis. Nu
restaurētās durvis ir atgriezušās sa
vā vietā, atguvušas savu autentisko

krāsu un rotājumus.
Kapellera nama durvju restaurācija
tiek īstenota VKKF atbalstītā Sal
dus novada pašvaldības projekta
“Ieejas durvju restaurācija Kapel
leru namam Saldū, Striķu ielā 7” Nr.
2016-1-KMA104 ietvaros. Kopējās
projekta izmaksas EUR 2500,00.
Projekta īstenošanas laika periods:
2016. gada 29. janvāris – 2016. gada
20. jūnijs. ●

Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu īstenots projekts
“Rozentāla stāsts Saldū”
pirms tiltiņa pie ieejas
Kalnsētas parkā un Jelgavas ielā pie Cieceres upes.

Marta Kauliņa, p/a “Sal
dus TIKS centrs” tūrisma
speciāliste
Biedrības “Saldus rajona tūrisma biedrība”
izstrādātā projekta “Ro
zentāla stāsts Saldū” ietvaros Saldus pilsētā ir
uzstādīti četri lielformāta
informatīvie stendi.

Uz katra stenda ir izvie
totas J. Rozentāla gleznu
fotoreprodukcijas un in
formācija par konkrēto
gleznu, tās tapšanas vietu
un nozīmi mākslinieka
daiļradē. Stendi ir izvietoti
pie skatu laukuma, iebrau
cot Saldū pa Jelgavas ielu,
pilsētas centrā pie Sv. Jāņa
ev. lut. draudzes baznīcas,

Lai saldeniekiem un
pilsētas viesiem būtu
vieglāk atrast Rozentāla
akmeni, kurš atrodas
Cieceres upes krastā un
ir svarīga J. Rozentāla
kultūrvēsturiskā mantoju
ma daļa, projekta ietvaros
tika izgatavota norādes
zīme “Rozentāla akmens”,
kura ir uzstādīta pie ieejas
Kalnsētas parkā no Jelgavas ielas.
Tūrisma maršruts “Pa
Rozentāla pēdām Saldū”,
ko izstrādājuši J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas
muzeja speciālisti, projekta
ietvaros tika izveidots

arī drukātā formātā. Tā
kā četrās no J. Rozentāla
glezniecības vietām ir
uzstādīti
fotoreprodukciju stendi, maršrutu “Pa
Rozentāla pēdām Saldū”
būs interesanti iziet arī
patstāvīgi. Izstrādātā tūris
ma maršruta bukleti ir
pieejami Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrā, J. Rozentāla
Saldus vēstures un māks
las muzejā un Kapelleru
namā.
Projektu atbalsta
nodibinājus “CEMEX
Iespēju fonds”. ●

Noslēdzies mācību gads – noslēdzies arī
vērienīgs jauniešu projekts

Ilze Konuševska, projektu spe
ciāliste un Linda Gruze, jaunatnes
lietu speciāliste

Saldus novada pašvaldība programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā”
ietvaros
2015./2016.
m.g. ir realizējusi projektu “Saldus novada jauniešu un politikas
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veidotāju dialogs uzņēmējspēju un
nodarbinātības veicināšanai”

Iepriekšējā projekta īstenošanas
laikā tika pierādīts, ka ir svarīgi
turpināt dialogu starp jauniešiem,
jaunatnes politikas veidotājiem,
uzņēmējiem, lai jaunieši izprastu
to, cik nozīmīgs ir katra jaunieša

ieguldījums un iniciatīva savas
nākotnes veidošanā, kā arī novada un
valsts attīstībā. Tāpēc par šī projekta
mērķi izvirzīja paaugstināt Saldus
novada jauniešu uzņēmējspēju līmeni
un līdzdalību jaunatnes politikas
izstrādē nodarbinātības veicināšanai.
Projektā tika iesaistīti 90 Saldus novada jaunieši vecumā no 13 līdz 30

2016. gada JŪNIJS

gadiem, galvenokārt Saldus novada
vidusskolēni.
Apmācībām projektā tika izvēlēts
augstas klases pasniedzējs jeb iz
augsmes treneris Uģis Strauss. Uģis
Strauss ir starptautisku apmācību, biz
nesa simulāciju un spēļu kompānijas
Nordic
Training
International
dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
kurš savu izglītību regulāri papildina
dažādās Eiropas un Ziemeļamerikas
izglītības iestādēs.
Projekta laikā jauniešu izglītošana
tika realizēta ar neformālās izglītības
metožu palīdzību no novembra līdz
aprīlim daudzveidīgās aktivitātēs.
12. un 13. novembrī tika organizēta
intensīva lēmumu pieņemšanas
simulācijas spēle “Prezidents”, kur
dalībnieki divās dienās izspēlēja
vairākus gadus valsts un biznesa
dzīvē dažādās biznesa un valsts
struktūru lomās. Spēles laikā
dalībnieki mācījās gan no teorijas, gan no savstarpējās pieredzes –
veiksmīgiem un ne tik veiksmīgiem
pieņemtajiem lēmumiem, darbībām,
gan no spēlē piedzīvotajām jaunajām
situācijām.
1. decembrī un 15. februārī kopā
ar mentoriem notika gatavošanās
nacionālajam semināram – jaunieši
aktīvi mācījās un apguva praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības
jomā, kā arī pildīja mājasdarbus,
lai spētu nopelnīt savus pirmos 10
eiro kā uzņēmēji. Tika pieaicināti
arī jaunie uzņēmēji no Liepājas

SALDUS NOVADA VĒSTIS

uzņēmuma “OviWatch”, kuri iedves
moja jauniešus, daloties pieredzē,
kā piesaistīt pūļa finansējumu, kad
ar pašu iekrāto naudu ir par maz, lai
attīstītos.

4. un 5. aprīlī nacionālajā seminārā
jaunieši
kopā
ar
politiķiem,
izglītotājiem, pašvaldības darbinie
kiem un uzņēmējiem apsprieda un
vērtēja dažādus modeļus, kā veicināt
jauno uzņēmēju piesaisti Saldus no
vadam, kā sekmēt nodarbinātību Saldus novada jauniešu vidū un Saldus
novada attīstību.
Noslēdzošā tikšanās ar jauniešiem
notika 25. aprīlī, kuras laikā tika
apkopoti projekta laikā sasniegtie rezultāti, izstrādāti priekšlikumi
jaunatnes darba uzlabošanai Saldus novadā ar mērķi veicināt
jauniešu nodarbinātību. Ar šiem
priekšlikumiem jau ir iepazīstināti
Saldus novada jaunatnes lietu
koordinatori un jaunatnes lietu
konsultatīvā padome, kā arī tie būs
lielisks pamats, lai 29. oktobrī Saldus
novada jauniešu forumā apspriestu
rīcības plānu turpmākajai jaunatnes
politikas trīsgadei Saldus novadā.
Saldus novada pašvaldībai projekta
realizēšana sniedza iespēju strukturēti
diskutēt ar jauniešiem un objektīvāk
saskatīt turpmākos rīcības virzienus,
lai pēc studijām jaunieši vēlētos atgriezties Saldū un izmantotu savu
potenciālu Saldus novada labklājības
līmeņa celšanā. Savukārt projektā
iesaistītie jaunieši pēc piedalīšanās

projektā ir dalījušies ar sekojošām
atziņām – “Šis projekts mainīja manu
domāšanu.”, “Sapratu, ka beidzot ir
jāsāk, ko darīt.”, “Labākais laiks, lai
uzsāktu uzņēmējdarbību ir tagad, jo
šobrīd nav, ko zaudēt.”, “Pati sāku
pelnīt naudu, ražojot savas preces
un tās pārdodot.”, “Es sapratu, kas
jādara, lai sasniegtu savus mērķus.”,
“Iemācījos
domāt.
“Rezultātu
rāmī””., “Iemācījos psiholoģiskos
trikus, kā pārdot preci.”, “Es atklāju,
ka es varu ietekmēt to, kas un kā notiek pilsētā saistībā ar jauniešiem un
ka varu piedalīties dažādu pasākumu
realizēšanā.”, “Ne visas problēmas,
kas sākumā šķiet neatrisināmas,
tādas ir. Visu var atrisināt.”, “Sevi
salīdzināt var un vajag tikai ar sevi.”,
“Nav jēgas domāt – kāpēc? Ir jēga tikai tam domāt risinājumu!”
Saldus
novada
uzņēmējiem,
izglītotājiem un jaunatnes politikas
veidotājiem šī bija iespēja objektīvāk
saskatīt, kā Saldus novada jauniešu
dzīvi redz un vēlas redzēt jaunieši,
kā arī, cik daudz potenciāla ir mūsu
jauniešos. Projekts palīdzēja radīt
pozitīvu pieredzi jauniešiem, lai viņi
justos piederīgi savam novadam. ●

SPORTA AKTUALITĀTES

Saldus pilsētas svētku laikā notika
vairākas sporta sacensības
Elga Grota, sporta darba vadītāja
Saldus novada čempionāts svaru
bumbu celšanā
Sieviešu konkurencē 16 kg bumbu

52 reizes pacēla Mairita Gedomiska
no biedrības “Virāža Z”, otro vietu
(16 kg bumba 37 reizes) ieguva Nelda Žentiņa no biedrības “Virāža Z”,
trešo vietu (16 kg bumbu 36 reizes)
ieguva Līga Raudone no biedrības

“Virāža Z”, bet ceturto vietu (12 kg
bumba 71 reizi) – Aivita Smiļģe no
Lutriņiem.
Vīru konkurencē svara kategorijā
līdz 75 kg pirmo vietu ieguva Žanis
Jēkabsons no biedrības “Virāža Z”,
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16 kg bumbu paceļot 101 reizi. Otrā
vieta (24 kg bumba 50 reizes) Mikam
Tonijam Goldbergam no Rubas, bet
trešā vieta (24 kg bumba 50 reizes)
– Valteram Savickim no biedrības
“Virāža Z”.
Vīru konkurencē līdz 85 kg pirmo
vietu, 24 kg bumbu paceļot 65 reizes,
ieguva Toms Maklers no Rubas, otro
vietu, 24 kg bumbu paceļot 36 reizes,
ieguva Āris Kinstlers no biedrības
“Virāža Z”, bet trešo vietu, 24 kg
bumbu paceļot 31 reizi, ieguva Dāvis
Vilks no biedrības “Atlēti – Šķēde”.
Vīru konkurencē līdz 95 kg pirmo
vietu ar 32 kg bumbas pacelšanu
34 reizes ieguva Dainis Brencis no
biedrības “Virāža Z”.
Vīru konkurencē virs 95 kg pirmo
vietu ar 32 kg bumbas pacelšanu 61
reizi ieguva Dāvis Grīns no biedrības
“Virāža Z”, otro vietu ar 32 kg bumbas pacelšanu 61 reizi ieguva Kaspars Muncis no Vadakstes, bet trešo
vietu ar 32 kg bumbas pacelšanu 27
reizes ieguva Mareks Romanovskis
no Remtes.

2016. gada JŪNIJS

spēlētājiem piedalījās 5 komandas.
Godalgotās vietas ieguva šādas komandas:

1. vieta komandai “Bālleres”;
2. vieta komandai “Kolibri”;
3. vieta komandai “Strītiņš”.

1. vieta komandai “Saldus Lauvas”;
2. vieta komandai “Minioni”;
3. vieta komandai “Zibenzeļi”.

NORTH 66 BALTIC
velomaratons

Grupā 10 – 12 gadu veciem
spēlētājiem piedalijās 6 komandas:
1. vieta komandai “Pelēkie vilki”;
2. vieta komandai “Spociņi jociņi”;
3. vieta komandai “Assie”.
Vidējā vecuma grupā 13 – 15 gadu
veciem spēlētājiem piedalījās 10 komandas:
1. vieta komandai “Celmlauži”;
2. vieta komandai “RRP”;
3. vieta komandai “Degošās zoles”.
Vecākajā
grupā
16+
bija
visspraigākais piedalījās 9 komandas
un pirmās 4 vietas izšķīrās skaitot
vārtu attiecību:
1. vieta komandai “FK Saldus”;
2. vieta komandai “Borti”;
3. vieta komandai “Bro”.
Kopā visās vecuma
piedalījās 30 komandas.

grupās

Basketbola kluba “Saldus”
organizētās strītbola sacensības

Atklātās sacensības pludmales
volejbolā
Atklātajās
sacensībās
pludmales volejbolā, kurās noskaidroja
dalībniekus, kuri pārstāvēs Saldus novadu Latvijas Olimpiādē, piedalījās
piecas sieviešu un 11 vīriešu komandas. Ceļazīmi uz Olimpiādi izcīnīja
Eva Rozīte-Ņikitina ar Sandru Selgu
un Pauls Ņikitins ar Māri Toču.
“Street Floorball” turnīrs
Jaunākajā grupā 7 – 9 gadu veciem
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Saldus pilsētas svētku ietvaros tika
noskaidrotas labākās ielu basketbola
komandas vairākās vecuma grupās.
Pieaugušo PRO grupa:
1. vieta komandai “Uldža 96”;
2. vieta komandai “Virāža-Z”;
3. vieta komandai “Juris”.
U12-U16 vecumu grupā:
1. vieta komandai “Pīļknābji”;
2. vieta komandai “Melnie”;
3. vieta komandai “Šķēde”.
Līdz U12 meitenes + zēni:

Saldus novada svētku ietvaros notika arī velomaratons, kurā piedalījās
dalībnieki dažādās vecuma grupās –
jaunieši, jaunietes no 12 - 14 gadiem;
jaunieši, jaunietes no 15 - 16 gadiem;
vīrieši, sievietes; tautas klase.
Ģimeņu grupa:
1. vietā Nils Šampiņš (0:24:39);
2. vietā Uldis Šampiņš (0:24:40);
3. vietā Mārtiņš Šulcs (0:24:52).
Jaunieši 2001. dz. g. un jaunāki vecuma grupa:
1. vietā Raimonds Kristāls
(0:22:50);
2. vietā Niks Rožukalns (0:26:05).
Sievietes 1998. dz. g. un vecākas
vecuma grupa:
1. vietā Daiga Grišpone (1:27:44);
2. vietā Rūta Kļava (1:31:32);
3. vietā Aneta Rulle (1:31:52).
Tautas velobrauciens grupa:
1.
vietā
Kristiāna
Daugela
(0:24:28);
2. vietā Linda Rusmane (0:26:06);
3. vietā Aigars Šorņikovs (0:28:50).
Vīrieši no 1998. dz. g. un vecāki vecuma grupa:
1. vietā Kristaps Vaģelis (0:58:58);
2. vietā Oskars Spilva (1:00:20);
3. vietā Jānis Hartmanis (1:00:21).

2016. gada JŪNIJS
Draiskais skrējiens
“Ciecernieks”

Tradicionālajā pasākumā draiskais
skrējiens “Ciecernieks”, kurš notika
Saldus svētku ietvaros, piedalījās

SALDUS NOVADA VĒSTIS
septiņas
komandas.
Grūtajās
sacensībās gan domāšanai, gan roku
veiklībai, gan izturībai pa sauszemi
un ūdeņiem visātrākie bija komanda
“Virāža Z” – Sandis Gedomiskis,
Gints Pelīte, Žanis Jēkabsons. Otrajā
vietā “FK Saldus” – Ritvars Glūdiņš,
Artūrs Samsonovs, Daniels Lagzdiņš.
Trešie finišēja Kalnu sportisti Andris
Stankevičs, Toms Pērkons, Andris
Akačenoks. SIA“Saldus Maiznieks”
balva – lielais rudzu maizes klaips,

Gaišas domas,
Biruta Štāla
priecīgu prātu un
Elza Andersone
stipru veselību jūnija
jubilāriem vēl Saldus
Kursīšu pagastā
novada dome
Jānis Griķis
Alfrēds Rozentāls
Īpašie jubilāri:
Elza Ilgavize
Ezeres pagastā
Danute Leite
Jānis Rudzinskis
Aldona Damule
Aldona Radaviča
Ilze Rāviča
Ainārs Akerfelds
Andris Čukna
Valda Rakšte
Ritma Valdmane,
Dace Oliņa
Antans Šeputis
Ivars Šmāls
Staņislava Barsjaviča
Jānis Pērkons
Vīgants Zommers
Jaunauces pagastā
Elvīna Graudiņa
Biruta Križus
Ārija Jonuša
Jaunlutriņu pagastā
Edīte Mūrniece
Anita Bulle
Valdis Drupiņš
Maiga Osovska
Milda Afanasjeva

Lutriņu pagastā
Klāra Jurcika
Juris Tauriņš
Alfrēds Freibergs
Vilma Ūdre
Nīgrandes pagastā
Dzidra Silava
Līvija Urbāne
Biruta Salmiņa
Staņislavs Girgins
Anita Prauliņa
Rasute Gidi
Sergejs Hnikins
Romāns Jaksts
Ilgonis Kuģis
Ilgvars Lēvards
Andris Palēvics
Ainars Štengelis
Bella Švereba
Sarmis Feldmanis
Aigars Polis
Novadnieku pagastā
Aurika Lībiete
Aivars Japins
Benita Lube

Janina Krūmiņa
Ilmārs Birzītis
Aivars Liekmanis
Ārija Vilerte
Ilmārs Grinbergs
Vilnis Lāva
Skaidrīte Andersone
Pampāļu pagastā
Ivans Markušs
Ēriks Šēniņš
Agris Lapsenbergs
Māris Ozols
Aivars Ozols
Adele Dobila
Rubas pagastā
Stasis Kuzminskis
Arnis Mudiņš
Maruta Opoļska
Alvids Simanovičs
Alberts Šterns
Saldus pagastā
Sandra Ervika
Jānis Pobeda
Ingrīda Dreimane
Vera Ziļa
Jānis Salmiņš
Šķēdes pagastā
Indra Saulgrieze
Harijs Bērziņš
Vladimirs Kārkliņš
Jautrīte Kurnosova

lai ēdot kārtīgu latviešu maizi, rastos spēks un izturība, tika piešķirta
septītās vietas ieguvējiem no
Liepājas.
Uzvarētāji tika apbalvoti ar
lieliskām un interesantām balvām.
Bija sarūpētas arī pārsteiguma balvas no atbalstītājiem SIA “NORTH
66 BALTIC” un SIA “Saldus
Maiznieks”.
Visi rezultāti pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv. ●

Silvija Svilāne
Elvīne Anna Kristholde
Aleksandra Vizule
Vadakstes pagastā
Jānis Darģis
Aksana Zemture
Zaņas pagastā
Ligita Krauze
Inārs Pūce
Zirņu pagastā
Jānis Šneiders
Valdis Grīnblats
Elvīra Asberga
Zvārdes pagastā
Valija Milta
Valentīna Vale
Rasma Kaudze
Sarmīte Mežiņa

Malda Lagzdiņa
Zigrīda Mieze
Skaidrīte Prūse
Dzidra Štamere
Ausma Štrausa
Hilda Viekale
Arvīds Zeļenko
Žanis Daikteris
Gunārs Jēkabsons
Vera Kronberga
Ādolfs Kukurans
Irēna Līcīte
Milda Līgotne
Zaiga Švāne
Zigfrīds Dzirne
Dzintars Novermanis
Valija Ābola
Nellija Krūmiņa
Ērika Kulačkovska
Sofija Sergejeva
Anatolija Užele
Zinaida Ķiģele
Helena Zolneroviča

Saldus pilsētā
Vlads Jukņevičs
Jānis Kristholds
Roberts Kurpenieks
Anna Raudija
Antoņina Riguna
Janina Susekle
Vilnis Ukavics
Āris Vītiņš
Irma Andersone
Vaira Jansone

Ja vēlaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds netiktu
publicēti, lūdzu, līdz
mēneša 25. datumam
zvaniet pa tel. 63807444
un izsakiet savas
vēlmes.●
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Sveic Saldus novada Zelta un
Dimanta pārus

Tiek pasniegtas sudraba
karotītes jaundzimušajiem

Silvija Jakševica, Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja

Silvija Jakševica, Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja
15. maijs šogad bija
dubultsvētku diena. Tika
atzīmēti Vasarsvētki un
Starptautiskā
ģimenes
diena.
Jau ceturto gadu bija
gods sveikt mūsu novada
Zelta ģimenes svētkos un
dāvināt tām koncertu. Saldus novads ir bagāts – 184
pāri ir nosvinējuši Zelta
kāzu jubileju, 22 no tiem
atskatās uz dimanta gadiem – kopā nodzīvojuši
60 un vairāk gadus.
Grupas “Tērvete” dziedā
tās dziesmas aizkustināja,
lika smieties un dziedāt
līdzi. Pasākumā piedalījās
arī dziedātājs un komponists Andris Kivičs,
kurš savai dziesmai “Miljons” veido videoklipu,
tāpēc astoņus mūsu novada zelta pārus aicināja
filmēties klipam.
Pasākumu atbalstītāji pie
dāvāja dāvanas loterijai.
Apgāda “Zvaigzne ABC”
dāvanu kartes nonāca
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Lediņu, Miščenko, Belodedu, Hrolu, Pakuļu un
Šteinu ģimeņu rokās. SIA
“Lāči” gardumu somas ar
personīgiem sveicieniem
no Skauģa kunga izlozē
ieguva Sipenieku, Alkšņu
un Kiršteinu ģimenes. SIA
“Miko” greznās kūkas
nonāca uz Riekstu, Zaķu
un Švalbju ģimeņu svētku
galdiem. Madara Kiviča
dāvināja savām rokām
darinātu gaismas virteni,
un loterijā laimīgie bija
Anna un Imants Sproģi.
AS “TALLINK Latvija”
dāvāto ceļojumu četrām
personām uz Stokholmu
izlozēja Zaiga Anita un
Kārlis Sergejevi. Prieks
neizsakāms – pirmo reizi
veicas loterijā, turklāt
pāris Stokholmā nav bijis.
Sveicot ģimenes svētkos,
Saldus novada domes
priekšsēdētāja
Indra
Rassa pāriem vēlēja stipru
veselību, lai viens otram
vēl būtu līdzās daudzus
gadus. Lai nodotu savu
dzīves gudrību nākamajām
paaudzēm un lai būtu kā
paraugs stipras ģimenes un
dzimtas vērtībām. ●

“Mēs vēlam mūsu ma
zajiem Saldus novada
pilsoņiem augt lieliem
un veseliem, iegūt labu
izglītību un vienmēr godā
un cieņā turēt savu dzimto vietu,”
tā savā uzrunā sud
raba piemiņas karotīšu
pasākumā
27.
maijā
jaundzimušo
vecākus
un vecvecākus uzrunāja
Saldus novada domes
priekšsēdētāja
Indra

Rassa. Uz pasākumu tika
aicināti 55 Saldus novada
jaunie pilsoņi ar vecākiem,
brāļiem, māsām un mī
ļajiem vecvecākiem – 27
zēni un 28 meitenes. Šie
pasākumi vienmēr ir bijuši
īpaši. Arī šoreiz vecāki
ir gatavojušies, mazie
bērni sapucēti īpašos
svētku tērpos. Pasākumu
ar jaukām dziesmām un
atraktīvu
izpildījumu
papildināja jauno vokā
listu konkursa “Saldus
Cālis 2016” dalībnieki
kopā ar skolotāju Olitu
Kleinbergu.		
Dzimtsarakstu
nodaļā
gaidām vecākus, kuri
nevarēja piedalīties pa
sākumā,
lai
saņemtu
karotīti.●
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Ezeres pagastā
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PAGASTOS

Jaunlutriņu pagastā

Agrita Pilibaite, Ezeres
bibliotēkas vadītāja

Andris Mickēvičs, kul
tūras darba organizators

Par godu mākslinieka J. Rozentāla
jubilejai 12. maijā Ezeres bibli
otēkā notika radošā pēcpusdiena
“Rozentāls manā pagastā” gleznu
izstādes atklāšana un tikšanās ar pagasta novadnieku, gleznotāju Jūliju
Lekuzi. Autors dzimis 1938. gada 27.
augustā Saldus rajona Ezeres pagasta
Rūpnieku mājās.

Maija otrajā svētdienā notika
sirsnīga un skanīga māmiņu sveikšana
pasākumā “Jaunlutrinu cālis 2016”.

Tikšanās pasākumu apmeklēja
vairāk nekā 20 interesentu. J. Leku
zis pastāstīja par savām skolas gaitām
Ezeres vidusskolā, pieminot bijušo
fizikas skolotāju Oskaru Zvirgzdiņu,
kurš bija izteicies, ka Jūlijam Lekuzim pēc vidusskolas beigšanas bija
jāiestājas nevis Lauksaimniecības
akadēmijā, bet Mākslas akadēmijā,
jo skolas laikā zīmēšanā un rasēšanā
viņš saņēma tikai teicamas atzīmes.
Pasākumu apmeklēja arī bijušās
mākslinieka skolotājas Aija Ozola
un Aija Eihmane. Kā pateicību par
vidusskolā pavadīto laiku un tikšanos
ar sirsnīgajām skolotājām, Jūlijs kat
rai dāvināja savus mākslas darbus
un pārsteigums tika sagādāts arī
vairākiem pasākuma apmeklētājiem.
Pasākumā tika demonstrēta videofilma par mākslinieka dzīves gājumu,
kā arī viņa pievēršanās glezniecībai,
par organizētajām izstādēm dažādās
Latvijas vietās. Jūlija Lekuža darbi
Ezeres bibliotēkā ir apskatāmi līdz
jūnija beigām.

mūsu dzīves funkcijas, sapņi, plāni,
nepadarītie darbi, kurus nereti
ikdienā saucam par “lietām”. Sastapties aci pret aci ar savām lietām
nozīmē sastapties ar kādu sevis daļu.
2. Attīstošais dialogs kā instruments – nodarbība, kurā varēs
apzināt iekšējos un ārējos resursus,
atpazīt jūtas, samierināties ar lietām,
ko nevaram ietekmēt un mainīt, kā
nepazaudēt sevi un neradīt citiem
ciešanas. Palīdzēt apzināties savas
vajadzības un nolikt robežas.
3. Attiecības ar bērnu – palīdzēt
ieraudzīt savas dzīves vīziju, jēgu.
Palīdzēs saprast, ka vecāku loma
savā labākajā, garīgajā nozīmē ir
absolūti elastīga – tā ir loma, kas mūs
iedvesmo un liek virzīties uz priekšu
daudz vairāk nekā jebkura cita loma.
Saskatīt lietu mijiedarbību ģimenes
funkcionēšanas sistēmā, kas saistīta
ar attiecībām.

Kopumā festivālā “Jaunlutriņu cālis
2016” piedalījās 15 bērni gan no
Jaunlutriņiem, gan no Šķēdes, gan
no Lutriņiem, kā arī no Saldus. Ik
viens dalībnieks saņēma dāvanas
par savu skanīgo priekšnesumu, kuras sarūpēja SIA “Maxima Latvija”.
Izsakām pateicību SIA “Maxima
Latvija” par sirsnīgo atbalstu šajā
festivālā.
Santa Arāja, Jaunlutriņu sociālā
darbiniece
Projekta “Paliksim kopā” ietvaros
2., 9., 16. jūnijā plkst. 17.00 ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt
lekciju kursu “Mana dzīves telpa”,
kuru vadīs psiholoģe Kristīne Maka.
Pasākums notiks Jaunlutriņu Tautas
namā.
Nodarbību ciklu veido trīs daļas:
1. Mana dzīves telpa – nodarbība,
kurā varēs apzināt to, kas veido
dzīves telpu, vai tās ir tikai materiālas
lietas, vai arī tur ietilpst visas tās

Nodarbības notiek apmācību formā
uz praktiskās pieredzes bāzes.
Projektu atbalsta “Saldus novada
pašvaldības projektu fonds”.
Kursīšu pagastā
Sanita Vītola, latviešu valodas un
literatūras skolotāja
Kursīšu pamatskolas 7. klase,
skolotāja Sanita Vītola un pagasta bibliotekārs Mārtiņš Lagzdons piedalījās nebijušā republikas
projektā – akcijā “Valodas talka”,
kuras laikā no 19. februāra līdz
30. aprīlim talkas dalībnieki folkloristiem palīdzēja atšifrēt senos
rokrakstus, pārrakstot dažādus folkloras materiālus – pasakas, teikas,
ticējumus, tautasdziesmas.
Par katru pārrakstīto vienību tika
krāti punkti. Starp skolām notika
sacensības. Mūsu skolas 7. klase
turējās godam un ieguva republikā
godpilno 6. vietu. Kopā ieguvām
695758 punktus. Esam saņēmuši
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arī pateicību no organizatoriem.
Čaklākās tekstu pārrakstītājas ir Arta
Romane, Zane Signe Krasauska. Pateicamies visiem, kuri mūs atbalstīja,
uzturēja sacensību garu!
Akciju organizēja Latvijas Uni
versitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras
krātuve sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.
Ilzīte Griķe, kultūras darba organi
zatore
3. maijā Kursīšu sieviešu vokālais
ansamblis “Allegro” devās uz Vadakstes pagastu, lai piedalītos
ansambļu sadziedāšanās pasākumā,
kura tēma bija jaunas muzikālas
filmas uzņemšana. Ansambļiem
bija jāizpilda tam tuva dziesma no
repertuāra un dziesma no kādas
latviešu
filmas.
Sadziedāšanās
svētkos piedalījās ansambļi no
Kursīšu, Vadakstes, Pampāļu, Rubas,
Zaņas un Jaunauces pagastiem.

21. maijā Kursīšu pagasta pārvaldes
darbinieki, skolas darbinieki un pagasta iedzīvotāji piedalījās Saldus
pilsētas svētku gājienā. Vizuālajā
noformējumā dominēja dzimšanas
dienas svinību tematika – svētku
cepurītes, mūzikas instrumenti,
kūciņas, saulaini dzeltenie krekliņi ar
Kursīšu vārdu. Pateicamies visiem,
kuri piedalījās un pārstāvēja pagastu. Kursīšu pagasta pārvalde tāpat
kā citi pagasti Saldus 160 jubilejā
bija sagatavojusi dāvanu – vides
objektu. Kursīšnieki dāvināja koka
solu. Izsakām lielu pateicību par
dāvanas izgatavošanu Jurim un Aldim Slūtiņiem.
Mārtiņš Lagzdons, bibliotēkas informācijas centra vadītājs
Turpinot pagājušajā gadā iesākto
tradīciju iepazīt Saldus novada pagastus, Kursīšu kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe un bibliotēkas
vadītājs Mārtiņš Lagzdons sadarbībā
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ar Rubas bibliotēkas vadītāju Marutu
Opoļsku un kultūras darba organizatori Oksanu Ceļapīteri maijā
piedāvāja kursīšniekiem iespēju
iepazīt vienu no Saldus novada pagastiem – Rubas pagastu.
Visu
maiju
bibliotēkā
bija
apskatāma izstāde “Par Rubu un
rubeniekiem” – grāmatas, prese,
rokdarbi, fotogrāfijas. Izstādē varēja
iepazīt Rubas pagasta vēsturi, vietas
(Reņģes pili, Rozas skolu, bibliotēku
un citas vietas), cilvēkus un to
vaļaspriekus.
10. maijā kursīšnieki devās
ekskursijā uz Saldus novada Rubas
pagastu, lai iepazītos ar tā dabas un
kultūrvēstures jaukumiem, cilvēkiem
un iestāžu darbu. Viesojāmies
kultūras namā, bibliotēkā, bērnu
dārzā, skolās, dienas centrā, pagasta
pārvaldē, apskatījām to telpas un
iepazinām darbu. Mūs uzņēma un
par visu pastāstīja iestāžu vadītāji
un speciālisti, liels paldies par to.
Interesanta un saistoša bija ekskursija pa Reņģes pili, kurā atrodas
Rubas pamatskola. No ekskursijas dalībniekiem bija dzirdamas
pozitīvas atsauksmes, jo lielākā daļa
no tiem nebija viesojušies Rubā.
Maija nogalē paredzēta Rubas tautas nama amatierteātra izrāde – Ritas Misūnes luga “Šauj viņu nost”,
režisors Elmārs Kalniņš.
17. maijā Kursīšu bibliotēkā viesojās
Lutriņu pamatskolas čaklākie lasītāji
kopā ar bibliotekārēm un skolotāju.
Viesi iepazina bibliotēkas telpas,
darbu, klausījās stāstījumu un uzdeva
jautājumus. Bija sagatavoti vairāki
uzdevumi saistībā ar grāmatām –
lasīšanas darbnīca un grāmatzīmju
veidošana. Paldies ciemiņiem par
izrādīto interesi un darbošanos!
Tāpat šajā dienā ar 9. kārtu noslēdzās
Krustvārdu mīklu risināšanas čem
pionāta 2. posms. Šajā reizē piedalījās
10 no 11 dalībniekiem, un tiem bija
jāatrisina četras dažādas mīklas –
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rozete un riņķvārdu mīkla, kā arī divas klasiskās mīklas, kuras sastādīja
Indra un Juris Lagūni. Kamēr tika
apkopoti
rezultāti,
čempionāta
dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt
zināšanas, risinot mīklu par Kursīšu
pagastu, kuru sastādīja Indra un Juris Lagūni, izsakām pateicību viņiem
par krustvārdu mīklu izveidošanu.
Kopvērtējumā 11. vieta ar 76 punktiem Rutai Rozentālai, 10. vieta (240
p.) Indrai Lagūnai, 9. vieta (621 p.)
Valerijai Budenovičai, 8. vieta (631
p.) Arnoldam Lazdam, 7. vieta (661
p.) Maigai Lazdai, 6. vieta (832 p.)
Dacei Meļķertei, 5. vieta (881 p.)
Inai Bergmanei, 4. vieta (1037 p.)
Valdim Bolšteinam, 3. vieta (1083
p.) Jautrītei Līdakai, 2. vieta (1095
p.) Aijai Jēkabsonei, 1. vieta (1138
p.) Vijai Gotfrīdei.
20. maijā bibliotēkas vadītājs
piedalījās Latgales reģiona publisko
bibliotēku darbinieku konferencē
“Sadarbība – ceļš uz panākumiem,
attīstību un izaugsmi”, kuras laikā
prezentēja Kursīšu bibliotēkas darbu,
sadarbību un tās formas, partnerus
un realizētos pasākumus, uzstājās
ar priekšlasījumu “Sadarbība: risi
nājumi un pieredze, bibliotēkas
pakalpojumu un aktivitāšu pilnveidei”, kā arī parādīja Kursīšu
bibliotēkas
darbu
planšetēs
“Sadarbība. Attiecības. Kopiena.”.
Bibliotēkas vadītājs noklausījās lekcijas par Latgales bibliotēku darbu un
realizētajiem projektiem, sadarbības
partneriem, mediju lomu bibliotēku
darbā, komandas darbu un citiem
tematiem.
Lutriņu pagastā
Ludmila
Poluhina,
sporta darba organizatore
Lutriņu pagastā
23. aprīlī Lutriņos notika velo
sacensības, kurās piedalījās bērni un
jaunieši no 6 līdz 16 gadiem. Bija arī
konkurss “Visforšākais spēka rata
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noformējums”. Distanci veica visi
riteņbraucēji, bet uz goda pjedestāla
kāpa Gustavs Pelcs, Jānis Zīrups,
Jēkabs Mālnieks, Daniels Pelcs,
Daniels Kaļiņins, Matīss Zīrups. Arī
meitenes bija drosmīgas un izturēja
līdz galam – Maija Vectīrele, Sindija
Harkova un Kristīne Ancveriņa. Pēc
velo sacensībām notika veiklības
stafete ar šautriņu mešanu, soda
metieniem grozā un citas jautras
sacensības.
Ligita Popsujēviča, Lutriņu pa
gasta bibliotēkas vadītāja
Maijā bibliotēkā bija neparasta
mākslas izstāde. Vērojot gleznas, tikai uzmanīgi ieskatoties,
varēja saskatīt, ka katrs zīmējums
darināts no dažādu krāsu diegiem,
ar adatas palīdzību. Darbu autors
ir Valdis Krēgers no Stendes, kurš
veido gleznas ar krustdūrieniem,
katrā gleznā izšujot savu stāstu.
Filigrāni nostrādāts, ar spilgtiem un
saskaņotiem krāsu toņiem, pat grūti
pateikt, ka nav zīmēts. Tik lielu
pacietību var tikai apbrīnot!
Lutriņu pagasta bibliotēkā iespēju
robežās tiek nomainītas mēbeles:
moderni, šodienas prasībām atbil
stoši grāmatu plaukti, izstāžu
stendi. Pēdējais jaunums – izstāžu
vitrīna, kurā var eksponēt apskatei ļoti vērtīgas grāmatas, cilvēku
krātas dažādu lietu kolekcijas.
Vitrīnā izstādītie priekšmeti atrodas aiz stikla, apgaismojumā un tie
ir pasargāti no pazušanas. Izmantojot izdevību, aicinu kolekcionārus
Lutriņu pagastā un novadā, kuriem
ir savas mīļlietiņu kolekcijas, dalīties
ar citiem interesentiem. Piedāvājiet
Lutriņu
bibliotēkai,
veidosim
izstādes, tiksimies ar apmeklētājiem
un priecāsimies kopā! Interesentiem
informācija pa tālruni: 63831245;
25654034.
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Daiga Zvejniece, Kalnu
vidusskolas skolēnu vecā
ku pārstāve
Saldus novada pašvaldības Kalnu
vidusskola piedalījās ekskursiju projektu konkursā “Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi!”, ko organizēja
Latviešu Monreālas sabiedriskais
centrs sadarbībā ar Vītolu fondu.
Konkurss tiek rīkots 5. – 8. klašu
skolēniem ar mērķi attīstīt skolēnu
interesi par Latvijas vēsturi dažādos
laika periodos un dažādos novados, sekmējot Latvijas vēstures
kā mācību priekšmeta prestiža
celšanu sabiedrībā. Uzvarētājiem
tiek dāvāta iespēja organizēt
izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem,
vēstures un kultūras pieminekļiem,
kā arī ar vēsturiskiem notikumiem
un vēsturiskām personībām saistītām
vietām, izzināt Latvijas vēsturi un
veidot izpratni par Latvijas vēsturi
kā interesantu un nepieciešamu
mācību priekšmetu. Šogad konkursā
savus pieteikumus iesniedza 177
skolas no 71 Latvijas novada.
Finansējumu EUR 400.00 vērtībā
saņēma 80 iesniegtie projekti, tajā
skaitā arī Saldus novada pašvaldības
Kalnu vidusskolas skolotājas Gracijas Blumbergas projekts “Dažādu
gadsimtu kultūrvēsturiskās liecības
Dienvidkurzemē”. Četrdesmit mū
su skolas skolēni ekskursijā pa
maršrutu Kalni – Rucava – Bernāti
– Liepāja – Kalni devās 19. maijā.
Rucavā tika apskatīta etnogrāfiskā
māja “Zvanītāji” ar 19. gs. beigām
raksturīgo iedzīvi, uzklausīts izglī
tojošs un interesants rucavietes Sandras Aigares stāstījums par vietējām
kultūras tradīcijām un tautastērpiem.
Skolēni tika iesaistīti kopīgā Rucavas tradicionālo apdziedāšanās
dziesmu dziedāšanā un rotaļās
muzeja pagalmā. Maizes rituālā
saimnieces visus cienāja ar pašceptu

rudzu maizi un balto sviestu. Rucavā
skolēni apmeklēja arī unikālo Jāņa
Pūķa mūzikas instrumentu muzeju,
kurā ir vairāk nekā 90 eksponātu, kas
pārsvarā izmantoti 20. gadsimtā, taču
tos joprojām var spēlēt. Muzeja saimnieks ne tikai pats nodemonstrēja to
skanējumu, bet ļāva vairākus instrumentus izmēģināt arī apmeklētājiem.
Pa ceļam uz Liepāju ekskursanti
piestāja Bernātos pie jūras, Latvijas sauszemes tālākajā rietumu
punktā. Viesošanās Liepājā sākās ar
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
apskati, kur atrodas vislielākās
nepārbūvētās mehāniskās ērģeles
pasaulē. Kā pēc ekskursijas atzina
skolēni, viņus patiesi sajūsminājis
katedrāles krāšņums un varenība.

Drosmīgākajiem bija iespēja uzkāpt
baznīcas tornī, no kurienes pa
veras lieliska Liepājas panorāma ar
skatu uz jūru. Izzinošā ekskursija
noslēdzās 21. gs. mūzikas celtnē –
koncertzālē “Lielais Dzintars” ar
laikmetīgās mākslas izstādes apskati, vizināšanos panorāmas liftā
un sajūsmu par moderno arhitektūru.
Ekskursijā uzzinātais un piedzīvotais
tika iemūžināts ne tikai skolēnu
atmiņā, bet arī fotogrāfijās un vi
deo, tāpēc sadarbībā ar Kalnu vidus
skolu taps foto izstāde par Dienvidkurzemes
kultūrvēsturiskajām
vērtībām. Ekskursanti vēlas patiekties Nīgrandes pagasta pārvaldes
šoferim Antonam Krasuckim par
atsaucību un profesionalitāti ekskursijas laikā un Nīgrandes pagasta
pārvaldes grāmatvedei Mētrai Bedrei
par palīdzību finanšu jautājumos.
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Pampāļu pagastā

Ināra Kārkliņa, kultūras darba or
ganizatore
Par tradīciju Pampāļos kļuvusi 4.
maija svētku svinēšana ar sportiskām
un jautrām aktivitātēm. Svarīgākā
svētku sastāvdaļa ir komandu
orientēšanās sacensības pa pagasta
teritoriju. Tiek apbalvotas uzvarētāju
komandas.
Šogad
jaunākajiem
dalībniekiem bija uztaisīta trasīte
no klucīšiem, kuru bērni veica ar
pieaugušo palīdzību. Trasīte palika
parkā un ikviens to var izmantot,
nepostot to. Sašaujot balonu, kurā ir
ūdens, varēja tikt pie balvām. Šogad
varēja izmēģināt spējas šaušanā ar
loku. Kad sportošanas prieks pierima,
klājām baltu galdautu un mielojāmies
ar svētku torti.

“Pētīsim un izzināsim Latvijas
vēsturi!”. Jau aprīlī bērni apmeklēja
J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeju, kur klausījās gan
gida stāstījumā, gan noskatījās vi
deofilmu par J. Rozentālu, gan paši
iejutās mākslinieka tēlā, kopīgi
izkrāsojot pa gabaliņam J. Rozentāla
gleznā, ar aizrautību meklēja, no
kura gleznas tēla ir acis. Kopā ar
gidi izstaigāja Saldus vietas, kuras
mākslinieks attēlojis gleznās, no Saldus baznīcas torņa bērni ar interesi
vēroja Saldu.
19. maijā devāmies uz Rīgu.
Vispirms viesojāmies J. Rozentāla un
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā –
dzīvoklī. Bērniem bija iespēja vērot,
kā dzīvoja latvieši pirms 100 gadiem – kādas bija mēbeles, istabas
interjers, sadzīves priekšmeti. Gida
stāstījums papildināja redzēto. Bērni
ar interesi aplūkoja J. Rozentāla
oriģināldarbus.
Dodoties tālāk pa Alberta ielu,
visi bija pārsteigti par ēku skaisto
arhitektūru un viņiem bija iespēja
apskatīt īstas jūgendstila ēkas, par
kurām ir mācījušies Latvijas vēstures
stundās.

Izsakām pateicību visiem, kas
palīdzēja
organizēt
Latvijas
Neatkarības atjaunošanas dienas
svētkus Pampāļos!
Rubas pagastā
Gunta Skuja, Rubas speciālās
internātpamatskolas skolotāja, pro
jektu “Pētīsim un izzināsim Latvijas
vēsturi!” autore
“Iepazīsim Saldu un Rozentālu!”
Rubas speciālajā internātskolā
reizē ar mācību gadu noslēdzies arī
ekskursiju cikls “Iepazīsim Saldu
un Rozentālu!”, kuram finansējumu
jau trešo gadu ieguvām, uzvarot
Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu fonda organizētajā
ekskursiju
projektu
konkursā
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Noteikti neaizmirstams un emo
cijām bagāts laiks aizritēja Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā. Jau
muzeja vestibilā visi pieklusa – no
skaistuma, oriģinalitātes un plašuma.
Redzējām gan J. Rozentāla, gan citu
dažādu laika posmu mākslinieku
darbus, ar apbrīnu vērojām Rīgu no
terasēm. Bērniem muzejā “mirdzēja
acis”, jo kaut ko tādu līdz šim viņi
nebija redzējuši.
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No 1. – 4. klasei un C klašu
bērni mums bija līdzi ekskursijā uz
muzeju Saldū. Kopīgi nolēmām –
kamēr lielie bērni muzejos, mazie
kopā ar audzinātajiem dosies uz
Zooloģisko dārzu. Neaprakstāms bija
bērnu prieks par redzēto, jo daudzi
Zooloģiskajā dārzā bija pirmo reizi.
Ekskursijas noslēgumā visi kopīgi
izpriecājāmies Mežaparka rotaļu
laukumos. Šīs bija ļoti izzinošas un
saturīgas ekskursijas, kas ļāva mācību
stundās apgūto vielu papildināt ar
vizuāli bagātu informāciju.
Esam ļoti pateicīgi Monreaālas
Latviešu sabiedriskajam centram un
Vītolu fondam par iespēju bērniem
doties ekskursijās, lai papildinātu
mācību stundās iegūtās zināšanas
un turpinātu pētīt un izzināt Latvijas
vēsturi.
Gunta Skuja, LVM programmas
“Izzini mežu!” vadītāja skolā
“Zaļais” mācību gads noslēdzies
Rubas speciālajā internātskolā ar
ļoti labiem rezultātiem noslēdzies
“zaļais” mācību gads. Jau vienpadsmito gadu skola sekmīgi piedalās
LVM programmas “Mammasdaba”
“Izzini mežu!” meistarklasēs. Šajā
mācību gadā iesaistījās visas skolas
klases un audzinātāji. Pirmo gadu
šajā programmā darboties sāka 1.
līdz 4. klase, 5.c un 9.c klase, arodklase. Paveikti daudzi labi darbi
dabā – organizētas Meža olimpiādes
nodarbības,
darināti
“Koka
meistarstiķi”, sekots “Mežsaimnieka
pēdās”. Darbīgākais bija pavasaris, kad bērni strādājuši gan Lielajā
talkā, gan izlikuši putnu būrīšus,
gan stādījuši eglītes Zvārdes meža
iecirknī. 26. maijā skolas “Darba
svētkos” kopā ar bērniem kā vienmēr
bija Zvārdes meža iecirkņa vadītājs
Arnis Eihmanis, kurš visām klasēm
pasniedza Meistarklases diplomus,
bet bērniem Meistaru nozīmītes. Jau
otro gadu esam to nedaudzo skolu
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skaitā, kas saņēma Pasaules dabas
fonda sertifikātu par sekmīgu darbu
vides izglītībā.

Esam pateicīgi Dienvidkurzemes
mežsaimniecības Mežkopības vadī
tājam Uldim Ozolam un Zvārdes
meža iecirkņa vadītājam Arnim Eih
manim par profesionālu, izzinošu
un praktisku darbu kopā ar bērniem
LVM programmas “Mammasdabas”
“Izzini mežu!” meistarklasē un atbalstu skolas karjeras izglītības programmas īstenošanā 2015./2016.
mācību gadā.
Vadakstes pagastā
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pirmajā daļā dziedāja divas dziesmas
no sava repertuāra, bet otrajā daļā
izspēlēja un izdziedāja dziesmas no
latviešu kino filmām, un tās bija:
“Tās dullās Paulīnes dēļ”, “Ceplis”, “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”,
“Genoveva”, “Vella kalpi”, “Dāvana
vientuļai sievietei”, “Vajadzīga
soliste”. Pasākumu vadīja filmas
režisors Andris Miķelsons un režisora
palīdze Adele Raude. Pasākums
bija ļoti jautrs un interesants.
Izsakām pateicību visiem pasākuma
dalībniekiem par piedalīšanos.
Ieva Ģērmane, sporta darba orga
nizatore
4. maijā Vadakstes sportisti
piedalījās Auces novada sacensībās
novusā
sieviešu
un
vīriešu
konkurencē.
21. maijā piedalījāmies Saldus
pilsētas svētku gājienā, svaru bumbas celšanas sacensībās. Jutām līdzi
pludmales volejbola sacensībām.

Agita Bleidele, kultūras darba or
ganizatore

Zaņas pagastā

3. maijā plkst. 19.00 Vadakstes
tautas namā tika uzņemta jauna,

Ilma Kamkovska, kul
tūras darba organizatore

muzikāla filma “Jautrās notis”.
Uz galveno lomu bija pieteikušies
vokālie ansambļi: Vadakstes vokālais
ansamblis “Divi krasti” un senioru ansamblis “No sirds uz sirdi”,
Rubas vokālais ansamblis “Vēlreiz”,
Zaņas vokālais ansamblis “Tik un
Tā”, Jaunauces vokālais ansamblis
“Tomēr”, Kursīšu vokālais ansamblis
“Allegro” un Pampāļu vokālais an
samblis “Dzirkstis”. Katrs ansamblis

7. maijā Zaņas skolā notika
Madaras Boliševicas Deco clay
polimērmateriālu ziedu gatavošanas
meistarklase,
kuras
dalībnieki
varēja pēc savas izvēles piestiprināt
brošas vai dāvanu kastītes saga
tavei. Pasniedzēja ceļu bija mērojusi
no Jelgavas un bija ļoti sajūsmināta
un gandarīta, ka ārpus Latvijas
lielpilsētām cilvēki izrāda interesi par
ekskluzīvajām rokdarbu iespējām.
23. aprīlī Zaņā norisinājās Saldus
novada atklātais čempionāts novusā
vīriem, bet Ezerē dāmām. Vīru
konkurencē 6. vietu izcīnīja Egils
Ernšteins, 10. vietu – Uģis Jukņēvičs,
12. vietu – Aigars Radzis. Dāmām 4.
vietā – Sanita Gertmane, bet 8. vietā
ierindojās Sanita Vereteļņika.

23.
aprīlī
Pērnavā
(Igaunija) norisinājās Eiropas mēroga
sacensības autošosejā Fast lap.
Pirmajā posmā Pro 2500 klasē Varim
Žentiņam – 10. vieta, bet Modrim
Žentiņam – 11. vieta.
27. aprīlī Rīgā Biķernieku trasē notika šīs sezonas pirmais minišosejas
posms 1600 klasē M. Žentiņam – 3.
vieta, bet 2000 klasē – 7. vieta.
11.
maijā
Biķernieku
trasē
norisinājās 2. posma sacensības
minišosejā, kurās M. Žentiņam 1600
klasē – 4. vieta, bet 2000 klasē – 6.
vieta.
30. aprīlī Rīgā notika ikgadējā Latvijas jauno bobslejistu un skeletona
kandidātu atlase. Dalībniekiem bija
jāveic 30 metri gaitā, jālec tālumā no
vietas un jāstumj bobsleja trenažieris.
Gints Pelīte iekļuva to dalībnieku
vidū, kuri tika uzaicināti uz vasaras
nometnes treniņiem.
7. maijā Iecavā norisinājās GPC
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā
ekipējuma divīzijā, kurās Juris Meija, startējot junioru grupā līdz 125
kg, izcīnīja 2. vietu. Arī absolūtajā
vērtējumā Jurim 2. vieta.
7. maijā Viesītē L.A.M.A. sacensību
2. posmā kvadri 50 klasē Mariss
Rake izcīnīja 1. vietu. Mariss 28.
maijā Gulbenē piedalīsies Latvijas
čempionāta sacensībās.
7. maijā Ķeguma trasē norisinājās
starptautiskais pasākums “DNB
Stipro skrējiens”, kurās sekmīgi
piedalījās Māris Mažrims un Nelda
Žentiņa.
15. maijā Sandis Gedominskis ļoti
sekmīgi piedalījās Rīgā notikušajā
Lattelecom maratona skriešanas
sacensībās, veicot pusmaratora
distanci 21km garumā. Savukārt,
28. maijā Sandis startēja 21 km
skrējienā Norvēģijas kalnu maratona
sacensībās Beitostolenas pilsētā. 21.
maijā vairāki Zaņas pagasta sportisti aktīvi piedalījās Saldus pilsētas
svētku sportiskajās aktivitātēs.
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Zirņu pagastā

Gunda
Pogrebnova,
jauniešu koordinatore

pilni šajā pasākumā piedalīties arī
nākamajā gadā.
Izsakām pateicību Saldus novada
domei un SIA “Laikā” par atbalstu.

23. aprīlī, Lielajā talkas dienā,
pagasta jaunieši labiekārtoja telpas, kuras turpmāk tiks izmantos
jauniešu vajadzībām. Tika sakopta
un labiekārtota apkārtne, kā arī sagatavota dobe puķu stādīšanai pie
sabiedrisko aktivitāšu centra “Citrons”.
Šogad pirmo gadu Zirņu pagasta
jaunieši izmēģināja savus spēkus
starptautiskajā pasākumā “DNB
Stipro skrējiens”, kurš notika 7.
maijā Ķegumā.

Zirņu pagasta komandā bija Ivars
Meiris, Krista Krūzmane, Raimonds
Duburs, Guntars Žakovka.
Jaunieši bija ļoti gandarīti par sasniegto rezultātu un ir apņēmības

Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, kultūras darba orga
nizatore
7. maijā Striķu pamatskola atzīmēja
savu 140. jubileju. Ar siltiem sveicieniem tika uzņemts ikviens Striķu
skolas absolvents. Par atmiņām no
pasākuma par atkal redzēšanos un
sirsnīgo kopā būšanu priekšdienās
vēstīs dāvana – pildspalva ar skolas
nosaukumu, kuru par piemiņu saņēma
katrs viesis. Kavēties atmiņās par
senākiem laikiem palīdzēja svinīgā
pasākuma vadītāji, pavisam nesen
tapušie Striķu skolas absolventi:
Raitis Jurevics, Rebeka Andersone
un Alise Krūmkalna. Pēc svinīgā
pasākuma viesi baudīja lustīgu balles
mūziku kopā ar Andri Akermani un
Raimondu Patmalnieku.
14. maijā Striķu kultūras namā
varēja baudīt skaistu pavasara

2016. gada JŪNIJS

noslēguma
koncertu
“Ceriņu
reibumā”. Koncertā piedalījās gan
Zvārdes
pagasta
amatierteātris
“Karamele”, gan ansamblis “Druve”.
Ar jaukiem priekšnesumiem priecēja
“Saldus Cālis 2016” laureāts – Edgars Kristers Kalniņš un mūsu pagasta mazā, jaunā uzlecošā zvaigznīte
Monta Ķepīte. Montiņa arī piedalījās
konkursā “Saldus Cālis 2016” un
ieguva nomināciju – Krāsainākais
Cālis. Ļoti lepojamies ar jauno
Zvārdes pagasta talantu. Koncertu
papildināja trīs sieviešu vokālie
ansambļi: “Vērmelīte” no Sabiles,
“Zaļā krūze” no Zaļenieku pagasta
un “Junona” no Gaiķiem. Izsakām
pateicību viesiem dalībniekiem par
skaisto skanējumu!

21. maijā Zvārdes pagasts tika
pārstāvēts Saldus pilsētas svētkos –
svētku gājienā, pilsētas sumināšanā.
Dāvanā Saldus pilsētai jubilejā
tika sarūpēts grandiozs klūgu
grozs ar krāsainiem, smaržojošiem
ceriņziediem tajā. Sakām lielu
pateicību zvārdeniekam Kasparam
Ābelem par atsaucību un groza
izveidošanu. ●

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 notikums, 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.
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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: tas ir pirmais,
bet nebūt ne vienīgais, kas šajā izrādē

2016. gada JŪNIJS

uzrunā. 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.

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

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, Inesi
Kučinsku, Andu Albuži, Sigitu
Jevgļevsku u.c.
Biļetes jau iespējams iegādāties
“Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā.
To cena no 4 līdz 10 eiro. ●

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
SALDUS PILSĒTĀ
Koncerts “Ciemos braucu” Kalpaka
laukumā. Jarocinas – Žegocinas (Polija)
starptautiskā tautas deju festivāla pro1.06. plkst. 19.00
grammu izdejos TDA “Kursa” un “Kursas” studija. Spēlēs kapela “Strops”. Pēc
koncerta – danči.
Saldus novada Jauniešu iniciatīvu diena.
Pasākuma mērķis ir pievērst sabiedrības
uzmanību
jauniešiem
nozīmīgām
aktualitātēm, veicinot jauniešu līdzdalību
4.06.
un veidojot piederības izjūtu savam pagastam, novadam.
Visos Saldus novada pagastos notiks
jauniešu iniciatīvas pasākumi ar moto
“IZCEL!”.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 13.00 diena pasākums pie piemiņas akmens
Lielās un Zaļās ielas krustojumā.
Vasaras saulgriežu tirdziņš O. Kalpaka
laukumā.
Programmā:
• TDA “Kursa” un kapela “Strops”;
• Folkloras kopa “Medainis”;
22.06. plkst. 19.00 • Postfolkloras kopa “Iļģi” un Rīgas
Danču kluba dejotāji.
Plkst. 19.00 – 22.00 Mājražotāju biedrības
“RažoJums” svētku tirdziņš un mazpulku
zāļu tirgus, vainagu pīšana, siera siešana,
lustes un jautrības visa vakara garumā.

Pasākumu rīko Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sal
dus TIKS centrs”, Saldus un Brocēnu mājražotāju biedrība
“RažoJums”, SIA “LLKC” Saldus birojs”.
Postfolkloras kopas “Iļģi” un Rīgas Danču kluba dejotāju
koncerts notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Saldus novada pašvaldības projekta “Profesionālās mākslas
pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā
2016./2017. gadā.” ietvaros.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
Liepājas teātra lieluzvedums “Pūt,
vējiņi”. Saldus Kalnsētas parka estrādē
gaidāms neaizmirstams notikums, kad
brīvdabā tiks rādīts Liepājas teātra
mūzikls “Pūt, vējiņi!”. Līdz šim teātris
iestudējumu brīvdabā radījuši tikai Cēsu
Mākslas festivālā un Liepājas Karostas
manēžā. Baibas un Ulda skaisto, lai arī
traģisko mīlas stāstu izdzīvos Edgars
Pujāts un Aija Andrejeva. Pārējās lomās
11.06. plkst. 21.00 redzēsiet aktierus – Everitu Pjatu, Kasparu Kārkliņu, Egonu Dombrovski, Madaru
Melni, Inesi Kučinsku, Andu Albuži, Sigitu Jevgļevsku u.c.
Biļetes cena 4, 6, 8 un 10 EUR. Biļetes
uz pasākumu iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms pasākuma
tā norises vietā.
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
Līgo svētku pasākums un balle Saldū.
Pasākumā uzstāsies TDA “Kursa”
dejotāji, kuri svinīgi iedegs arī lielo
svētku ugunskuru. Koncerta turpinājumā
uz skatuves kāps dziedātājas Ginta
Krievkalna un Rūta Dūduma, kā arī
populārais aktieris Rihards Lepers un Latvijas Nacionālās Operas un Baleta solists
un Latvijas Nacionālā teātra vairāku
izrāžu spožs dalībnieks Juris Jope. Par
koncerta muzikālo noformējumu gādās
grupa “Vintāža”, savukārt balli spēlēs
23.06. plkst. 20.00 grupa “Jūrkant”!
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā EUR 5,
pasākuma dienā – EUR 7. Bērniem līdz 7
gadu vecumam (ieskaitot), kā arī Jāņiem
un Līgām, ieeja bez maksas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pasākuma teritorijā aizliegts ienest alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus!
Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties
Biļešu paradīzes kasēs (Saldū, Saldus
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3), www.
bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
Saldumu svētki.
Programmā (programma vēl tiks
papildināta):
• Plkst. 11:30 Bišu parāde no Kalpaka
laukuma;
• Plkst. 12:00 svētku atklāšana;
• Plkst. 12:10 Latvijas Jaunatnes teātra
izrāde “3 ruksīši”;
2.07. plkst. 10.00
• Plkst. 14:00 grupas “Musiqq” koncerts.
No plkst. 10:00 līdz 15:00 saldumu
un amatnieku tirgus, amata prasmju
meistardarbnīcas, radošās darbnīcas
bērniem, seju apgleznošana, bezmaksas un maksas atrakcijas, mājdzīvnieku
apskate, medus stropu apgleznošana,
degustāciju telts u.c.
SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”,
Lielajā ielā 3
Radošās dienas jauniešiem “Apgriez va7.06. – 9.06.
saru otrādi” (pieteikties līdz 2.06.) no
plkst. 10.00 – 16.00.
Apmācības jauniešiem “Jauno līderu
akadēmija I” projekta “Esmu brīvprātīgais
Saldus novadā!” ietvaros (pieteikties līdz
14.06. – 16.06.
6.06., rakstot uz e-pastu: rudite.muraseva@saldus.lv).
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
JRRMV pedagogu darbu izstāde “Rožu
23.03. – 05.09.
pavasaris”.
Izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū. 19.-21.
21.05. – 06.11.
gs.”.
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Ekspozīcija
Ekspozīcija

“Jaņa Rozentāla Sapņa tornis”.
“Saldus 1253 – 1940”.
Izglītojošās nodarbības izstādē “Rožu
Visu mēnesi
pavasaris” u. c. aktuālajās izstādēs.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29357343.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Novadpētniecības izstāde “Kultūrvēstures
1.06. – 30.06.
pīlāram Valdemāram Ancītim – 95”.
Novadpētniecības izstāde – Novadnieku
1.06. – 30.06.
kalendārs: jūnijs.
1.06. – 30.08.
Fotoizstāde “SALDUS IELAS”.
3.06. – 30.06.
Foto izstāde “Cilvēka esības telpa”.
Gitas Karlsones gleznu izstāde “Dvēseles
1.06. – 30.06.
noķertais mirklis…”.
Ikonu gleznotājas Alevtinas Mošenkovas
1.06. – 30.06.
gleznu izstāde “DIVAS DABAS –
REDZAMĀ UN NEREDZAMĀ”.
Interaktīvās nodarbības bērniem “Mana
13. – 17.06.
nedēļa bibliotēkā”. Nodarbības notiek no
plkst. 10.00.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
Visu mēnesi
izstāde “Mākslas dienas 2016”.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
11.06.
Pavasara ziedu tirgus.
22.06.
Līgo tirgus.
23.06.
Līgo tirgus.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Bērnu sporta svētki bērnu spēļu laukumā
“Pīļuks”.
Riteņbraukšana bērniem ar saviem
velosipēdiem četrās vecuma grupās,
tūrisma iemaņu apgūšana, elektrovadāmo
auto sacensības (auto nodrošina organiza4.06. plkst. 12.00 tors), laivošana, braukšana ar velokartiem,
šautriņu mešana, piepūšamās atrakcijas,
līdzsvara riteņi, izjādes ar zirgu. Rīko
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”.
Atbalsta biedrība “Saldene”, “Burbuļi”,
“Novadnieku attīstībai” un SIA “Sviesta
piparkūkas”.
9.06. no plkst.
Tautas orientēšanās sacensības ABC 2016
16.00
Bikstos pie karjera.
16.06. no plkst. Tautas orientēšanās sacensības ABC
16.00
2016. Skrundā, Mučukalna karjerā.
30.06. no plkst. Tautas orientēšanās sacensības ABC 2016
16.00
Kalvenē.
EZERES PAGASTĀ
Radošās darbnīcas un sportiskas
aktivitātes bērniem jauniešu centrā.
Ielīgosim Jāņus kopā ar Saldus se23.06. plkst. 14.00 nioru akardeonistu ansambli “Akords”
Lielezeres muižas iekšpagalmā.
1.06. plkst. 15.00

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
1.06. – 30.06.

Gleznotāja Alfeja Bromulta darbu izstāde.
JAUNAUCES PAGASTĀ

23.06.

Līgo vakars ar zaļumballi.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
Visu mēnesi

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņu amatierteātra pirmizrāde
18.06. plkst. 20.00 A. Birbeles lugai “Kapusvētki PR”
Jaunlutriņu tautas namā.
4.06.

4.06. no
plkst.12.00 –
18.00

LUTRIŅU PAGASTĀ
Pludmales volejbola sacensības sporta
laukumā.
Pasākums “Māksla radīt”: atraktīva
kultūras un mākslas programma ar
radošām darbnīcām, mākslas izstādēm,
sporta aktivitātēm un koncertu noslēgumā.
Pasākumi notiek pie pamatskolas, klubā
un skolā.

13.06. - 21.06.
18.06.

Konkurss “Košākā Jāņu sēta”.
Strītbola sacensības sporta laukumā.
Konkursa “Košākā Jāņu sēta” saimnieku
22.06. plkst. 21.30 sumināšana pie Lutriņu kluba. Ziedu un
ugunskura laišana Ainavu dīķī.
Zanes Jančevskas koncerts “Dziesmu
22.06. plkst. 22.00
Dance” uz Mīlestības saliņas.
Līgo ugunskura iedegšana un Līgo balle
23.06. plkst. 22.00 līdz rīta gaismai Namiķu birzītē. Ieeja bez
maksas.
J. Rozentāla prēmijas kandidātes Daigas Mickēvičas personālizstāde pagasta
Visu mēnesi
bibliotēkā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Ziedu nolikšana Kursīšu pagastā pie
14.06. plkst. 11.00
totalitāra režīma upuru piemiņas plāksnes.
Līgo pasākums “Arī tādi ir Jāņi…”
Kursīšu pagasta estrādē – piedalās
23.06. plkst. 18.00 amatierteātris “Kodols”, vokālais ansamblis “Allegro” un bērnu ansamblis
“Notiņas”.
Zaļumballe kopā ar grupu “KAS”. Ieeja:
23.06. plkst. 22.00
bez maksas.
Kursīšnieces Intas Plāces alus kausu koleLīdz 30.06.
kcijas izstāde “Kausi lieli, kausi mazi”
Kursīšu bibliotēkā.
Līdz 16.06.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
gleznu izstāde “Klusā daba” Kursīšu
bibliotēkā.

NĪGRANDES PAGASTĀ
21.06. plkst. 20.00 Uguns rituālS Kalnaišu kalnā.
Liepājas tautas teātra muzikāls uzvedums
“Mēs par savu tēvu zem”. Ugunskura
22.06. plkst. 20.00 iedegšana un balle, kurā spēlēs R. Patmalnieks un U. Fridriksons. Pasākums notiks
Rožlejas estrādē.

Izstāde no Mārītes Dreimanes kolekcijas
“Tu pazīsti mušu, biti un spārīti, bet vai
tu pazīsti mārīti?” Novadnieku bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

Pampāļu parkā Līgo pasākums “Saules
griežos”. Svētku uzvedums, ugunskura
aizdegšanas rituāls, labo darbu darītāju
23.06. plkst. 20.00
sumināšana, svētku loterija, zaļumballe
kopā ar grupu “Nakts ziņas”. Ieeja bez
maksas.
RUBAS PAGASTĀ
1.06. plkst.13.00

Bērnu svētki Rubas sporta laukumā.

Līgo skrējiens “No Rubas līdz Rubai”.
Tikšanās pie skolas alejas.
Līgo vakars, balle ar grupu “Brekšupekši”.
23.06.plkst. 20.00
Ieeja bez maksas.
VADAKSTES PAGASTĀ
Senioru vokālā ansambļa “No sirds uz
4.06. plkst.19.00
sirdi” koncerts Vadakstes tautas namā.

23.06. plkst. 10.00

10.06. no plkst.
18.00 līdz 00.00

Priedulas baznīca piedalīsies pasākumā
“Baznīcu nakts 2016”.
• plkst. 17.50 baznīcas zvanu skaņas;
• plkst. 18.00 evaņģēlista Valda Vircava
uzruna;
• plkst. 19.00 koncerts. Ērģeles R. Ševica,
flauta V. Kurpeniece. Programmā J. S.
Bahs, G. F. Hendelis, Pergolezijs;
• plkst. 20.00 ekskursija “Atklāj Priedulas baznīcu no jauna”. Iespēja izstaigāt
baznīcu un ielūkoties pagrabā;
• plkst. 21.00 lūgšana “Mūsu Tēvs
debesīs”;
• plkst. 22.00 ekskursija “Atklāj Priedulas baznīcu no jauna”. Iespēja izstaigāt
baznīcu un ielūkoties pagrabā;
• plkst. 23.00 līdz 24.00 meditācijas,
lūgšanas “Saņem gaismu”. Meditācijas
sveču gaismā.

21.06. plkst. 13.00 Jāņu ielīgošanas sacensības šaušanā un
līdz 21.00
šautriņu mešanā. Vadakstes sporta zālē.
22.06. plkst. 10.00 Jāņu ielīgošanas sacensības šaušanā un
līdz 17.00
šautriņu mešanā. Vadakstes sporta zālē.
22.06. plkst. 19.00

Vadakstes amatierteātra pirmizrāde “Jo
pliks, jo traks” Vadakstes tautas namā.
ZAŅAS PAGASTĀ

Līgo vakars Baļķulejā. Priekšnesumus
23.06. plkst. 20.00 sniegs AT “Dzirkstelīte” un AT “Oga”.
Balle kopā ar Viktoru no Liepājas.
ZIRŅU PAGASTĀ
19.06. plkst. 11.00

Jāņu ielīgošanas pasākums kopā ar folkloras kopu “Zirņi” Kopkalnu sētā.
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Saldus novada uzņēmēji plaši pārstāvēti izstādē
“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016” Liepājā
Kurzemes vietām,
skaitā saldenieki.

Laura Liepiņa, Saldus
novada p/a “Saldus TIKS
centrs” direktore
27. un 28. maijā
Liepājā norisinājās Lat
vijas Tirdzniecības un
rūpniecības
kameras
(LTRK) rīkotā uzņēmēj
darbības izstāde “Uz
ņēmēju dienas Kurzemē
2016”, kurā piedalījās 145
dalībnieki no dažādām

tai

Saldus novada stendā
tika uzsvērta Saldus kā
“medus piliena Kurzemē”
nozīmība, tādēļ stendā
savu piedāvājumu izrādīja
tieši novada saldumu
ražotāji – SIA “Meduspils”,
SIA “Cannelle
Bakery”, SIA “Saldus
Pārtikas kombināts”, kā
arī jaunais bišu maizes
pastilu ražotājs SIA “Bee
Bite” un Saldus novada
pašvaldības
aģentūras
“Saldus TIKS centrs”
pārstāvji, kas līdztekus
minētajam izrādīja novada

mazo ražotāju veikumu:
keramikas darbnīcas “Kla
patas” medus podus un
Arta Kleinberga melno
keramiku, Ēberliņu dravas produkciju, kā arī
iepazīstināja apmeklētājus
ar tūrisma iespējām Saldus
novadā. Līdztekus Saldus
saldumu ražotājiem ceļu
uz izstādi bija raduši vēl
vairāki uzņēmumi – SIA
“AGB serviss”, kas nodarbojas ar apkures katlu
ražošanu, mācību iestāde
“Pieaugušo apmācību centrs” un Saldus tehnikums.
Jāpiebilst, ka ar muzikālu
priekšnesumu izstādes ap
meklētājus iepriecināja arī

senioru akordeonistu an
samblis “Akords”.
Izstādes laikā apmeklētāji
izrādīja interesi ne vien par
uzņēmumu ražojumiem,
bet
arī
labprāt
tos
degustēja un iegādājās.
Ne vienu vien izstādes
apmeklētāju interesēja novada tūrisma piedāvājums
vasaras sezonā un ieteicamie apskates objekti gan
grupām, gan individuāliem
ceļotājiem.
Nākamajā gadā izstādes
norise plānota Ventspilī,
un organizatori cer pulcēt
vēl lielāku dalībnieku skaitu nekā šogad.●

30. jūlijā notiks Saldus novada bērnības svētki
vecāki un kūmas, lai kopā svinētu
Saldus novada Bērnības svētkus.
Pasākums norisināsies 2016. gada
30. jūlijā plkst. 12.00 Saldū, Avotu
ielā 12, lielajā zālē. Pieteikšanās līdz
10. jūnijam, vēlams no 3 līdz 7 gadu
vecumam, Saldus novada Dzimt
sarakstu nodaļā.
Vasaras galvenajā mēnesī, jūlijā,
kad debesīs vizmo dimanta mākoņi
uz svētkiem tiek aicināti bērni,
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Svētki sāksies Saldus pilskalna skatu laukumā plkst. 11.00, lai kopīgi
dotos krāšņā svētku braucienā cauri

pilsētai uz pasākuma norises vietu
Avotu ielā 12, kur visus sagaidīs rūķi
Kikī un Taustiņš kopā ar krustmāti
Kristīni. Lai šī diena katram bērnam
paliktu atmiņā kā gaišs un priecīgs
vasaras piedzīvojums, pasākumu
iemūžinās fotogrāfs.
Lūdzam pieteikšanos neatlikt uz
pēdējo brīdi!
Dzimtsarastu nodaļa ●
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Paraksta atjaunoto sadarbības līgumu ar Lidingi
(Zviedrija).

Laura Liepiņa, Saldus
novada p/a “Saldus TIKS
centrs” direktore
Svētku “Saldum – 160”
laikā Saldū viesojās kolēģi
no septiņām sadraudzības

pašvaldībām – Mažeiķiem
(Lietuva), Šilutes (Lietuva), Nevarēniem (Lietuva), Voldas (Norvēģija),
Vilbonas
(Francija),
Stargardas
Šcecinskas
(Polija) un no Lidinges

Vizītes
laikā
viesi
Saldus novada domes
priekšsēdētājas
Indras
Rassas un izpilddirektora vietnieces Sarmītes
Ozoliņas
vadībā
tika
iepazīstināti ar Saldus novadu un tā aktualitātēm.
Tāpat ciemiņiem tika
izrādīts Saldus, un viņiem
bija iespēja piedalīties
arī vairākos svētku pasā
kumos – svinīgajā gājienā,
pasākuma atklāšanā un
noslēguma
lielkoncertā
Kalnsētas parka estrādē.
Līdztekus iepriekš minē
tajam vizītes laikā tika

parakstīts atjaunotais sa
draudzības līgums starp
Zviedrijas
pašvaldību
Lidingi un Saldus novada
pašvaldību. Iepriekš spēkā
bija līgums starp Lidingi un
Saldus pilsētu. Parakstītais
līgums paredz ciešāku
sadarbību tādās jomās kā
kultūra, sports, izglītība un
veselības aprūpe.
Ciemiņi atzina, ka viņus
patīkami pārsteigusi Saldus novada attīstība un
pašvaldības
eiropeiskā
pieeja saimniekošanai, kā
arī krāšņās svinības par
godu Saldus 160. jubilejai.●

Realizēts projekts “Ejam laukā!”
lieliska iespēja iepazīties
un pašiem darboties ar
projektā iegūto inventāru.
Projektam
aktivitātes:
Undine Vanaga, Pam
pāļu pamatskolas projektu
koordinatore
Pampāļu
pamatskolā
27.
maijā
noslēdzās
nodibinājuma “CEMEX
Iespēju fonds” finansētais
projekts “Ejam laukā!”.
Tā ietvaros sākumskolas
dabaszinību
kabinetam
tika iegādāts jauns, mūs
dienīgs inventārs, projektors un telūrijs. No 24.
līdz 27. maijam notika
projekta dabas vērošanas
aktivitātes, ko sagatavoja
un vadīja skolotāja Gita
Jaunsproģe. Šo aktivitāšu
laikā
skolēniem
bija

bija

četras

1. Ejam uz pļavu! Notika praktiskie darbi skolas
ābeļu dārzā un pļavā –
kukaiņu pētīšana un kopīgo
pazīmju noskaidrošana.
2. Ejam ciemos! HES.
Skolēni bija sagatavojuši
prezentācijas par Latvijas HES. Bērni viesojās
Pampāļu
HES
pie
Matīsa Hartmaņa. Pēc
pārgājiena skolēni praktiski darbojās skolā –
elektrisko ķēžu slēgšanā,
elektrisko vadītāju un
nevadītāju pārbaudē un
prognozēšanā.

Mēnesi. Tad sekoja vēla
vakara pasākums kopā
ar vecākiem – debess
pētīšana,
zvaigznāji,
mēness fāzes.
Noslēguma
pasākumā
1. – 4. klašu skolēniem
bija sagatavoti dažādi uzdevumi: krustvārdu mīkla,
konkurss ar attēliem un
jautājumiem, burtu karuselis; dažādu priekšmetu
masu prognozēšana, salī
dzināšana, dabas skaņu

atskaņošana un noteikšana,
dabai
draudzīgu
un
nedraudzīgu priekšmetu
magnētisms.
Bērni
daudz
laika
pavadīja svaigā gaisā, tā
bija laba iespēja visiem
pabūt kopā neierastā vidē.
Dabas vērošanas nedēļa
noslēdzās ar kopīgu tējas
pauzi, lielo svētku kliņģeri,
sarunām,
izvērtējumu,
secinājumiem,
ieteiku
miem.●

3. Ejam naktī! Skolēni
bija sagatavojuši prezen
tācijas par Zemi, Sauli,
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JAUNAUCES PILS DĀRZA SVĒTKI

Zita Bundzena, p/a “Sal
dus TIKS centrs” kultūras
darba vadītāja
29. maijā norisinājās
Jaunauces pils dārza
svētki.
Svētki tika rīkoti, lai
uzsvērtu kultūrvēsturiskā
mantojuma nozīmīgumu
un demonstrētu nodibi
nājuma “Cemex Iespēju
fonds” projekta rezultātu:
divus autentiskus 19. gs.
balles tērpus. Šie tērpi Latvijas mērogā ir unikāli, jo
ir vienīgie autentiskie tērpi
no šī laika posma.
Svētki iesākās ar pas
taigām pils parkā, iespēju
baudīt aromātisku ka
fiju, iemēģināt savas
prasmes kroketa spēlē
un piedalīties radošajā
“Siluetu
griešanas”
darbnīcā. Viesiem visas
dienas garumā bija iespēja
vizināties zirga pajūgā,
fotografēties ar projekta
jaunradīto balles tērpu
nēsātājiem, paviesoties vī
na pagrabā un apskatīt pili
un tās apkārtni.
Ap
pusdienas
laiku
pils kupola zālē notika
priekšlasījums
mākslas
zinātnieces Inas Līnes
izpildījumā: “Bīdermeijera
stila
muižniecības
balles tērps”. Mākslas
zinātniece savā stāstījumā

iepazīstināja ar tā laika
modi un tērpa nēsāšanas
kultūru.
Pēc priekšlasījuma pie
pils ziemeļu kāpnēm
varēja vērot Terēzes fon
Brevernas un Alfona fon
der Ropa 1833. gada
balles tērpu rekonstrukciju demonstrējums, dejo
jot senās balles dejas.
Deju
demonstrējumus
papildināja arī Latvijas
mūzikas akadēmijas un
Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas pas
niedzējas Gunas Ezermales komentārs par
dejām un to manieri.
Pēc tērpu un deju
demonstrējumiem
pils
dārza pusē uz salas skanēja
lielisks
operdziedātājas
Evitas Zālītes koncerts
“Sapņojums”, ar pianistes
Santas Jākobsones un
čellistes Annas Katrīnas
Pukšēnas piedalīšanos. Tas
bija burvīgs romantiskās
mūzikas koncerts, ko
papildināja Evitas Zālītes
izsmeļošais stāstījums par
komponistiem un romantisma mūziku.
Projekta ietvaros, pateicoties “Cemex Iespēju
fonds”, biedrībai “Mēs –
Jaunaucei” un Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrs” sadarbībai,
tika radīts unikāls kultūras
tūrisma produkts, kas
šobrīd papildina esošo pils
kultūrvēsturisko mantojumu.●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 69, 2016. gada 6. JŪNIJS. 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.
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