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Saldumu svētki un bišu parāde pulcē saldumu
mīļotājus no visas Latvijas

Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” direktores vietniece kultūras jautājumos
Jau otro gadu Saldus Kalnsētas parkā tika svinēti
atjaunotie Saldumu svētki, kuri tradicionāli notiek
jūlija pirmajā sestdienā.
Jau no plkst. 10.00 Kalnsētas parkā valdīja liela
rosība: zinātkāres centrs “Zinoo” mazajiem un lielajiem
apmeklētājiem demonstrēja dažādus aizraujošus eksperimentus, bet plkst. 11.00 uz svētku skatuves kāpa LTV1
šova “Mana dziesma” uzvarētāji – muzikālā apvienība
“4SOUND”.
Pirms plkst. 12.00 parkā iesoļoja Bišu parāde, kopskaitā
divdesmit astoņi krāsaini un spilgti dalībnieki. Galveno balvu – lidojumu ar gaisa balonu – pēc žūrijas
vērtējuma ieguva Baložu ģimene no Saldus novada, bet
trīs spilgtākie dalībnieki tika apbalvoti ar Saldus pārtikas
kombināta konfektēm “Gotiņa” un Jāņa Vainovska un
Ēberliņu dravas saldajiem pārsteigumiem. Turpinājumā
plkst. 12.00 bija svētku atklāšana, bet plkst. 12.10 mazos
skatītājus priecēja Latvijas Jaunatnes teātra izrāde “3
ruksīši”. Svētku noslēgumā plkst. 14.00 uzstājās grupa
“Musiqq”.
Turpinājums 3. lpp.
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE

Anna Karolīna Šaule, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
praktikante
7. jūlijā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 73
lēmumprojekti.

• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais die
nests” 2015. gada publisko pārskatu,
Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus
Tūrisma
informācijas,
kultūras un sporta centrs” 2015. gada
publisko pārskatu, Nīgrandes pagasta
Kalnu vidusskolas nolikumu.
• Nolēma atbalstīt bērnu vasaras nometnes rīkošanu Jaunlutriņu pamat
skolas telpās un tās teritorijā.
• Nīgrandes pagasta Kalnu vidus
skolas direktores amatā iecēla Inetu
Gangnusu.
• Izsniedza interešu izglītības/
pieaugušo neformālās izglītības prog
rammu licences SIA “Pieaugušo
apmācības centrs”.
• Nolēma no amata atbrīvot Saldus
novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” direktori Lauru
Liepiņu ar 2016. gada 15. jūliju un
Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāju
Evu Rozīti-Ņikitinu ar 2016. gada 5.
augustu. Uz laiku no 15. jūlija līdz
7. augustam iecēla Maiju Rjabovu
par aģentūras direktora pienākumu
izpildītāju.
• Pieņēma lēmumu par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” direktori ar 2016.
gada 8. augustu iecelt Evu RozītiŅikitinu.
• Nolēma uzsākt lokālplānojuma
izstrādi
bijušās
dārzkopības
sabiedrības Aronija teritorijai.
•
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Atbalstīja

projektus:

“Video

novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un
Lietuvā”, projektu “Vides sakārtošana
Kurzemes
reģiona
apdzīvotajās
vietās”, projektu “Dabas tūrisma
attīstība pie Sātiņu ūdenskrātuves”,
“Šišas un Cieceres upju piekrastes
zonu atveseļošana un vides risku
mazināšana Šilutē (LT) un Saldū
(LV)”, “100 avoti Latvijas simtgadei”, “Kurzemes stāsti Latvijas simtgadei”.

• Apstiprināja izsoles rezultātus
pašvaldības dzīvokļiem, nekus
tamajiem īpašumiem un kustamajām
mantām.
• Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus un dzīvokļus.
• Pieņēma lēmumu atsavināt
Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes un Vadakstes pagasta
pārvaldes kustamo mantu.
• Nolēma iznomāt nekustamo īpašumu
Blaumaņa ielā 12A, zemes gabalu
“Attīrīšanas stacija”, Ezeres pagastā.
• Noteica statusu “zemes starpgabals”
zemes vienībai “Vizbuļi”, Zvārdes
pagastā.
• Pieņēma lēmumu likvidēt Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Ceļinieki”, Rubas pagastā,
sastāvā
esošās
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas.
• Nolēma dzēst vairākus grāmat
vedības uzskaitē esošos debitoru
parādus.
• Piešķīra līdzfinansējumu EUR
300.00 apmērā biedrībai “Saldus
saulesstīga”.
• Apstiprināja Apvienotās Jaunauces
un Rubas pagastu pārvaldes maksas
pakalpojumus.
• Noteica maksu EUR 15.00 apmērā
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes rīkotajā pasākumā

“Mūžam jauni” dalībniekiem.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2016. gada 31. marta lēmumā
“Par budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, Saldus novada
domes 2016. gada 31. marta lēmumā
“Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu
stāvlaukuma izbūvei J. Rozentāla ielā
19, Saldū”.
• Pieņēma mantas dāvinājuma no
SIA “Eu. Promotions Baltic” un
dāvinājumu no Lauku atbalsta die
nesta.
• Atcēla 2016. gada 28. aprīļa Saldus novada domes lēmumu “Par
grozījumiem Saldus novada domes
2011. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 24 “Par finanšu
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Saldus novada pašvaldībā un tās
budžeta iestādēs”” un apstiprināja
noteikumus “Par ziedojumu un
dāvinājumu naudā vai natūrā (ar
uzskaiti naudā) pieņemšanu un
izlietošanu Saldus novada pašvaldībā
un tās budžeta iestādēs”.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
19 “Par 2011. gada 22. decembra
Saldus novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Par finanšu līdzekļu
vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Saldus novada pašvaldībā un tās
budžeta iestādēs” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”; noteikumus Nr. 6 “Par
grozījumiem Saldus novada domes
2016. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam””.
• Nodeva patapinājumā nekustamo
īpašumu “Skolas dārzs”, Ezeres
pagastā biedrībai “Mūsu ligzda”.
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
mājas lapā: http://www.saldus.lv/pas
valdiba/dokumenti12/. ●

2016. gada JŪLIJS			
Turpinājums no 1. lpp.
Protams, neiztika bez jautriem un asprātīgiem
konkursiem pasākuma vadītājas Santas Didžus vadībā,
kuros saldas balvas varēja iegūt jebkurš drosmīgais un
zinošais svētku apmeklētājs.
Dienas gaitā gan mazi, gan lieli kārumnieki varēja ļauties
vēderpriekiem, apmeklējot degustāciju telti un baudot
visdažādākos našķus – SIA “Meduspils” medu un piena
kokteiļus, SIA “Saldus Maiznieks” rupjmaizi un kliņģeri,
SIA “Cannelle Bakery” cepumus, Ziemeļbeķerejas (SIA
“Jānis”) cepumus, SIA “Saldus pārtikas kombināts” konfektes un marmelādes, Druvas saldējumu un biezpiena
bumbeles.
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Pļaviņa aiz skatuves bija atvēlēta dažādām radošajām
darbnīcām un atrakcijām. Bija gan smilšu gleznu
veidošana, gan kāpiens umurkumurā pēc gardām balvām,
gan raķešu darbnīca un stropu apgleznošana, gan arī
pūkainu mājdzīvnieku samīļošana un eksotisku papagaiļu
apskate.
Pateicamies visiem
atbalstītājiem!

svētku

apmeklētājiem

un

Tapt svētkiem palīdzēja: Saldus novada pašvaldība, SIA
“Saldus pārtikas kombināts”, SIA “Saldus Maiznieks”,
AS “Druva Food”, SIA “Cannelle Bakery”, mājražotājs
“Biezpiena bumbeles”, bišu drava “Ēberliņu drava”, SIA
“Meduspils”, SIA “Jānis” un AAS “Gjensidige Baltic”. ●

Saldus novads piedalījās Kurzemes Dziesmu svētko Kuldīgā
Prieks satikties ar draugiem,
sadziedāt un pamētāt idejas par mūsu
kopas turpmāko sadarbību ar Kazdangas folkloras kopu “Zīle”.”

Zaiga Vēja, Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” kultūras darba
vadītāja
Dziesmu svētku kustība ir
nozīmīga mūsu tautas tradīcija. Lai
šo tradīciju uzturētu, starplaikos
starp Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem tiek rīkoti
reģionāli Dziesmu un Deju svētki
dažādās vietās Latvijā. Kurzemes
Dziesmu svētkos Kuldīgā pulcējās
vairāk nekā divi tūkstoši koristu,
folkloristu, pūtēju orķestru un
deju kolektīvu dalībnieku. Kupli
pārstāvēts bija arī Saldus novads.
Svētki sākās ar folkloras kopu koncertu Rātslaukumā, kurā uzstājās
arī Pampāļu pagasta folkloras kopa
“Pampāļi”. Kopas vadītāja Vija
Gruze sacīja: “Ļoti patika koncerta
atmosfēra. Visapkārt jauki, pozitīvi
noskaņoti, dziedoši kopu dalībnieki.

Deviņu
pūtēju orķestru vidū
muzicēja arī mūsu pūtēju orķestris
“Saldus”, bet diriģents Artūrs
Maculēvičs bija pūtēju orķestru
virsdiriģenta godā. A. Maculēvičs:
“Skaisti bija! Ar katru gadu pūtēju
orķestri paliek organizētāki un
atbildīgāki. Prieks, ka, apgūstot
programmu, kolektīvi ir labi
sagatavojušies. Diemžēl vasaras
atvaļinājumu laiks un tas, ka daudzi
jaunieši vasarā ir dabūjuši darbu
Latvijā vai ārzemēs, apgrūtina
orķestrantu
iespēju
piedalīties
svētkos. Izsaku pateicību visiem
kolektīvu vadītājiem, kuri ieguldīja
daudz enerģijas, lai svētki izdotos!”
Dziesmu
svētku
noslēguma
koncertā “Kur zeme – tur saule!”
dalībnieku vidū bija Saldus novada
jauktais koris “Saldava”, diriģente
Itana Lipšāne, Nīgrandes pagasta
sieviešu koris “Nīgrande”, diriģente
Ina Kiršteine, Novadnieku pagasta
koris “Draudzība”, diriģents Rolands
Kleinbergs, Ezeres kultūras nama
sieviešu koris “Kaprīze”, diriģente
Indra Eisule. Svētkus kuplināja

deju kolektīvi. Viņu vidū arī Saldus deju kopa “Bandava”, vadītāja
Santa Laurinoviča. Vairāk nekā
trīs stundās dalībnieki un klausītāji
varēja izdzīvot vienojošo un vienlaikus diezgan atšķirīgo kurzemnieku –
lībiešu, kuršu un suitu – dzīvi saistībā
ar saules ritējumu. Programmā
skanēja ar Kurzemi saistīto un citu
pazīstamu komponistu skaņdarbi, kā
arī uzstājās solisti – Ance Krauze,
Aira Rūrāne, Laura Teivāne un Juris Vizbulis. Gods būt uz diriģentu
pjedestāla bija Itanai Lipšānei,
kura par tā brīža izjūtām saka: “Tas
bija ļoti liels satraukums un liela
atbildība. Bet brīdī, kad pacēlu rokas diriģēšanai, satraukums pazuda
un domāju tikai par dziesmu, sajutu
kopkora lielo atsaucību. Ļoti liels
emocionāls pārdzīvojums! Paldies
mākslinieciskajai vadītājai Ilzei
Valcei, kura visu bija ļoti precīzi un
smalki pārdomājusi!”.
Maestro Gido Kokara, Goda
virsdiriģenta Edgara Račevska,
kultūras ministres Daces Melbārdes,
skaņdarbu autoru Pētera Vaska,
Jāņa Lūsēna, Kārļa Lāča, Raimonda Tigula, Uģa Prauliņa un
citu klātbūtne koncertu darīja vēl
emocionālāku. Svētki bija lielisks
amatiermākslas kolektīvu darba sezonas noslēgums.●
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Saldus deju apriņķa kolektīvi piedalījās Kurzemes Deju svētku
lieluzvedumā “Pašā jūras vidiņā”
svētku
mākslinieciskais
vadītājs Jānis Purviņš.

Santa Laurinoviča, Saldus
deju apriņķa virsvadītāja
2016. gada 18. jūnijā
Liepājas Olimpiskā centra
arēnā notika vērienīgs
Kurzemes Deju svētku
lieluzvedums “Pašā jūras
vidiņā”. Liepājā satikās
vairāk nekā 2000 dejotāju
no 22 Kurzemes novadiem.
Tai skaitā arī 13 Saldus deju apriņķa deju
kolektīvi.
Ceļš uz Kurzemes novada deju svētkiem sākās
jau 2015. gada rudenī,
apgūstot Saldus novada
deju kolektīvu programmu,
katras grupas obligāto
repertuāru. Saldus deju
apriņķa deju kolektīvi
īpaši Kurzemes novada
deju svētkiem sagatavoja
orģinālprogrammu
ar
Saldus
horeogrāfu
–
Zandas
Mūrnieces,
Santas Laurinovičas un
Ineses Bušas veidotajām
horeogrāfijām. Nozīmīgs
pārbaudījums deju kolek
tīviem bija arī deju
kolektīvu skate, kurā Saldus novada deju kolektīvi
ieguva augstākās un I
pakāpes žūrijas vērtējumu,
apliecinot dejotāju un
kolektīvu vadītāju atbildīgo
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darbu
un
kolektīvu
augsto
māksliniecisko
sagatavotību.
Kurzemes Deju svētki
bija īpašs, ilgu laiku
nepiedzīvots, kurzemnieku
kopā sanākšanas mirklis,
kurā tika izrādītas un izdancotas šobrīd skaistākās un
sirdij tuvākās Kurzemes dejas. Īpaša garša un specifika
atklājās gan Kurzemes
tautastērpā, gan mūzikā un
valodā. Šis kopums veido
esenci, kas vēl aizvien
dzīvo mūsos, mūsu dejā,
mūsu cilvēkos.

Stāstu dejā un mūzikā
veidoja
deju
svētku
virsvadītāji un horeogrāfi
Zanda Mūrniece, Jānis
Purviņš, Lita Freimane,
Ramona Irbe un Saldus deju
apriņķa virsvadītāja Santa
Laurinoviča un Saldus deju
apriņķa deju kolektīvi:
• Tautas deju anamblis
“Kursa”, mākslinieciskā
vadītāja Inese Buša;
• Novadnieku pagasta deju
kopa “Sadancis”,vadītājs
Dzintars Kaksis;
• Saldus BJC jauniešu deju
kolektīvs “Meduslāse”,
vadītājas Sandra Laure,
Ilze Sīle;
• Druvas
vidusskolas
jauniešu deju kolektīvs
“Puzurs”, vadītāja Laine
Liepa;

Pirmo reizi šāds lieluzvedums notika iekštelpās,
nevis kā ierasts – stadionā.
Lieluzvedums “Pašā jūras
vidiņā” tika veidots kā dejas
izrāde, ko paspilgtināja
grupas “Latvian Voices”
dziedājums.

• Lutriņu pagasta jau
niešu deju kolektīvs
“Vilks”, vadītāja Jeļena
Tarasova;

“Šis lieluzvedums neap
šaubāmi ir liels solis
pretī 2018. gada Deju
svētku
lieluzvedumam
Daugavas stadionā. Laikā
starp Vispārējiem latviešu
Dziesmu un deju svētkiem
notiek dažādi lielāki un
mazāki pasākumi, kuros
dejotāji mācās un izprot
Deju svētku stūrakmeni –
kopā dejošanas tradīciju,”
stāsta Kurzemes Deju

• Blīdenes KN jauniešu

• Saldus tehnikuma jau
niešu deju kolektīvs
“Rota”, vadītāja Jeļena
Tarasova;

deju kolektīvs “Blīdene”,
vadītāja Sanita ŠampiņaBergmane;
• Deju kopa “Bandava”,
mākslinieciskā vadītāja
Santa Laurinoviča;
• Druvas KN vidējās
paaudzes deju kolektīvs
“Druva”, vadītāja Agita
Skrebele;
• Jaunauces deju kopa,
vadītāja Inguna Balcere;
• Brocēnu vidējās pa
audzes deju kolektīvs,
vadītāja Māra Krūmiņa;
• Blīdenes KN vidējās
paaudzes deju kolektīvs
“Leti”, vadītāja Lāsma
Krama;
• Druvas KN “Druvas
seniori”, vadītāja Diāna
Einmane.
Lai
Kurzemes
Deju
svētku pozitīvā noskaņa
un emocionālais lādiņš
ir iedvesma dejotājiem
un kolektīvu vadītājiem
turpmākajam darbam, lai
ar jaunu sparu dotos jaunos izaicinājumos, sagaidot
Latvijas Simtgades Deju
svētkus!
Foto: Ieva Lūka●
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Saldū notika Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts pasākums
bas valdes priekšsēdētājs
EgonsSnipke.

Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
Otrdien,
14.
jūnijā,
godinot
komunistiskā
genocīda upuru piemiņu,
Saldus pilsētā notika
atceres pasākums, lai
pieminētu un noliektu
galvas to priekšā, kas
pārdzīvojuši izsūtījuma un
cietuma šausmas.
Saldus
pilsētā
visas
dienas garumā iedzīvotāji
nolika ziedus un aizdedza
sveci Lielās un Zaļās ielas
krustojumā pie deportēto
piemiņas akmens. Pasā
kumā piedalījās Saldus
Politiski represēto kluba
biedri, zemessargi, naci
onāli patriotisko organi
zāciju pārstāvji, visi, kam
ir svarīgi pieminēt tos, kuri
tikuši izsūtīti.
Pasākumu organizēja Sal
dus novada p/a “Saldus
TIKS centrs”, par muzikālo
noformējumu rūpējās Dace
Tapiņa, Raimonds Patmalnieks, Uldis Fridrihsons.
Pasākuma
dalībniekus
uzrunāja Saldus novada
domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis,
mācītājs Raimonds Mežiņš,
Politiski represēto biedrī

Plkst.
22.30
Saldus
JIC “Šķūnis” sētā tika
demonstrēta
Dzintras
Gekas dokumentālā filma
“Tēvi tur”, kas atklāj
PSRS Gulaga nometnēs
izdzīvojušo likteņus. Filma
stāsta par laika posmu
no 1940. gada, kad tika
okupēta Latvija, līdz 1991.
gada barikāžu laikam un
mūsdienām.
Komunistiskā genocīdu
upuru piemiņas diena tika
atzīmēta arī Saldus novada
pagastos. Iedzīvotāji tika
aicināti nolikt ziedus un
aizdegt sveci visas dienas
garumā.
1941. gada 14. jūnijā
bez tiesas un sprieduma
nevainīgi cilvēki tika sadzīti
lopu vagonos un izsūtīti
uz Sibīriju, atrauti no tēvu
zemes, no ģimenēm, no
sev tuviem cilvēkiem. Viņi
kļuva cilvēki bez nākotnes.
Tāds liktenis piemeklēja
arī Saldus pilsētas un
apkārtnes
iedzīvotājus.
Viņi bija to Latvijas 15424
nelaimīgo skaitā, kas tika
deportēti – gan lieli, gan
mazi, gan veseli, gan slimi,
gan pavisam veci cilvēki.●
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Ar Saldus novada
domes atbalstu iznākusi
jauna grāmata par Saldu
“Piecdesmit tilti”

un Maratam Samauskim.
Ne velti visi 23 dzejoļi,
kuri satikušies grāmatā
“Piecpadsmit tilti”, kopā
ar fotogrāfijām atklāj
lasītājam pilsētu no jauna,
ļaujot viņam tajā ieraudzīt,
izlasīt ko nebijušu.

Saldeniecei,
rakstniecei un dzejniecei Ievai
Samauskai iznākusi dze
joļu grāmata, veltīta dzimtajai pilsētai – Saldum.
Kā stāsta pati dzejniece,
“Man ir grāmata par
Rīgu, saucas “Pilsēta no
A līdz Z” (izdota 2009.
gadā), bet jau agrāk biju
iedomājusies, ka es būtu
priecīga kādu grāmatu
veltīt arī savai dzimtajai
pilsētai. Līdz vienā brīdī
izrādās – pa šiem gadiem
tāda jau ir gandrīz tapusi,
atliek tikai uzlikt punktu
uz “i”! “
Jau no paša sākuma
idejiski viņa šajā grāmatā
redzējusi dzejoļus, kurus
kā cimds ar roku papildina,
vizualizē, radoši turpina
pilsētas fotogrāfijas.
Autore no sirds pateicas brīnišķīgajiem foto
grāfiem, kuri grāmatu
ietērpa krāsās, noskaņās,
sajūtās un priekā – Laurai Gudzinskai, Haraldam
Fiļipovam, Inetai Stulpei

“Man patīk, ka “Piecpadsmit tilti” nav tik daudz
dokumentāla, kā sajūtama
grāmata!”, saka Ieva Samauska. “Ka tajā ir arī
kaut kas no brīnuma un,
ja precīzāk, ne viens vien!
Piemēram, tajā “Raiņa un
Aspazijas ielas sadodas
rokās un pastaigas solī uz
randiņu dodas”, “komētas
atspīdums Zīļu ielā krīt”,
virs pilsētas ložņā krokodilu bari (“Aplenkums”),
pie mākslas un mūzikas
skolas uzradies kliņģeru
koks, naktīs rūķi šiverē ap
skaisto, Kārļa Īles radīto
strūklaku, un tā tālāk!”.
Kopš aicinājuma foto
grāfiem
līdz
gatavai
grāmatai pagājis pusotrs
gads un Ieva stāsta, “tas
ir ļoti labs laiks, nebija
jāgaida pat gadi pieci,
seši, kā tas manā pieredzē
gadījies, tāpēc no sirds
saku paldies Saldus novada domei par atbalstu
grāmatas izdošanā”.
Bet to, kāpēc grāmatas
nosaukums ir tieši šāds –
“Piecpadsmit tilti”, vēsta
dzejolis “Viktorīna “Vai tu
pazīsti Saldu?””. ●
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Notiks dabas
lieguma “Sātiņu
dīķi” dabas
aizsardzības
plāna sabiedriskā
apspriešana

Lelde Eņģele, Latvijas Dabas fonds
projekta vadītāja
Latvijas Dabas fonds aicina zemes
īpašniekus un visus citus interesentus piedalīties dabas lieguma “Sātiņu
dīķi” dabas aizsardzības plāna sa

biedriskās apspriešanas sanāksmē
šī gada 22. jūlijā plkst. 11.00 Novadnieku pagasta pārvaldē.
Dabas liegums “Sātiņu dīķi” atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu un Zirņu pagastos.
Dabas aizsardzības plānā apkopota
informācija par liegumā konstatētajām
dabas vērtībām, lieguma aizsardzības
un
apsaimniekošanas
mērķiem
un plānotajiem apsaimniekošanas
pasākumiem, kā arī priekšlikumi
lieguma individuālajiem aizsardzības
un izmantošanas noteikumiem un
zonējumam.
Ar dabas aizsardzības plānu var
iepazīties no 08.07.2016. Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Sal-
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dus), Novadnieku pagasta pārvaldē
(Mežvidi, Novadnieku pagasts),
Kursīšu pagasta pārvaldē (Kalna iela
2, Kursīši), Pampāļu pagasta pārvaldē
(Rūpniecības 1A, Pampāļi), Zirņu pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Zirņi),
kā arī interneta vietnēs www.ldf.lv,
www.saldus.lv.
Priekšlikumus lūdzam sniegt līdz
05.08.2016. dabas aizsardzības plāna
izstrādātājiem: Latvijas Dabas fonds,
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr.
67830999, 26102617, www.ldf.lv.
Dabas aizsardzības plāns izstrādāts
Latvijas Vides aizsardzības fonda un
Saldus novada pašvaldības finansētā
projekta “Dabas aizsardzības plāna
atjaunošana dabas liegumam “Sātiņu
dīķi”” ietvaros.●

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saldus novada pašvaldība informē, ka Saldus novada domes 2016. gada 7. jūlija sēdē pieņemts lēmums
“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu bijušās dārzkopības sabiedrības Aronija teritorijai”(protokols Nr.
7, 11§).●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Inese Siliņa, projekta “Kurzeme
visiem”
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Saldus novada pašvaldība ir
noslēgusi sadarbības līgumu ar
Kurzemes
plānošanas
reģionu
par sadarbību projekta “Kurzeme
visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot
esošos un ieviest jaunus sociālos
pakalpojumus Saldus novadā.
Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.
gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot
virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs
vērstas uz četrām sabiedrības grupām
jeb projekta mērķa grupām:
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• bērniem ar funkcionāliem trau
cējumiem, kuriem noteikta inva
liditāte, un viņu ģimenēm;
• pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem;
• ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu
vecumam;
• potenciālajiem aizbildņiem, adop
tētājiem, audžuģimenēm.
Atbalsts ģimenēm, kurās aug
bērns ar invaliditāti
Saldus
novadā
dzīvojošajām
ģimenēm, kurās aug bērni ar
funkcionāliem traucējumiem un ku-

riem ir noteikta invaliditāte, projekta
ietvaros līdz par 2022. gada beigām
būs iespējams par brīvu saņemt
dažādus sociālos pakalpojumus, par
kuru pieejamību aicinām interesēties
jau tagad novada sociālajā dienestā.
Pieteikties pakalpojumiem varēs
tikai bērna likumiskie pārstāvji vai
audžuģimenes (turpmāk – vecāki).
Vecāki, kuri audzina bērnus ar
invaliditāti, kuriem ir VDEĀK
(Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija) atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, varēs
saņemt:

2016. gada JŪLIJS
• pakalpojumu “Atelpas brīdis” –
bērna līdz 18. g.v. īslaicīgai aprūpei
un uzraudzībai pie pakalpojuma
sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu
darba vai privātu iemeslu dēļ to
nevar sniegt paši. Pakalpojums
vienai ģimenei būs pieejams līdz
30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā
vai dalītā laika posmā) ar iespēju
izvēlēties, vai pakalpojums tiek
sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts
laikā (no 20.00 – 8.00) vai visu diennakti. Pakalpojumu pieprasot, nebūs
jāsniedz informācija par iemesliem,
kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums
“Atelpas brīdis” ietver:
• bērna uzraudzību;
• pašaprūpes nodrošināšanu;
• speciālistu konsultācijas;
• ēdināšanu četras reizes dienā;
• pastaigas;
• saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
• aprūpes pakalpojumu – bērna
līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un
uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja
vecāki darba, mācību vai citas
aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt
paši. Piesakot pakalpojumu, būs
jāiesniedz dokumenti no darba vietas
vai izglītības iestādes, kas apliecina
vecāku aizņemtību konkrētos diennakts laikos un pamato bērna aprūpes
nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver:
• bērna aprūpi un uzraudzību;
• pašaprūpes spēju attīstību;
• brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts arī izvērtēt bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem, kuriem
ir noteikta invaliditāte, vajadzības un
izstrādāt tiem individuālus sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
plānus (turpmāk – atbalsta plānus).
Pamatojoties uz atbalsta plānos
rekomendēto, gan bērniem, gan to
vecākiem līdz 2022. gada beigām būs
iespēja saņemt projekta apmaksātus
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sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:
• bērniem – ne vairāk kā četrus
no atbalsta plānā rekomendētajiem
pakalpojumiem;
• vecākiem – ne vairāk kā
divus no šādiem atbalsta plānā
rekomendētajiem
pakalpojumiem:
psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās
atbalsta grupās.
Sabiedrībā balstīti pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem

jiem pakalpojumiem, par brīvu varēs
saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus
pakalpojumus:
• aprūpe mājās;
• dienas aprūpes centrs;
• specializētās darbnīcas;
• grupu dzīvokļi;
• īslaicīgās
sociālās
pakalpojums;

aprūpes

• speciālistu konsultācijas
individuālais atbalsts;
• atbalsta grupas
nodarbības.

un

un

grupu

Lai
pakalpojumus
saņemtu,
personām
ar
garīga
rakstura
Lai pilngadīgas personas ar garīga
traucējumiem, kurām ir noteikta I vai
rakstura traucējumiem varētu dzīvot
II grupas invaliditāte, ir jāpiesakās
maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt
individuālo vajadzību izvērtēšanai
sev nepieciešamo atbalstu mājās vai
un atbalsta plāna izstrādei Saldus noģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes
vada sociālajā dienestā. Individuālo
institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek
vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atpiedāvāti dažādi sociālie pakalpobalsta intensitātes skalas” metodika.
jumi, kurus sauc arī par sabiedrībā
Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus
balstītiem pakalpojumiem. Parasti
izstrādās īpaši apmācīti sociālie darsociālos
pakalpojumus
piedāvā
binieki sadarbībā ar psihiatru un
atbilstoši
katra
individuālajām
ergoterapeitu.
vajadzībām. Taču šo pakalpoPieteikšanās sociālo
jumu pieejamība visbiežāk ir tieši
p

akalpojumu
saņemšanai
saistīta ar pašvaldību un nevalstisko
organizāciju izpratni, iniciatīvām un
organizācijām pieejamajiem finanšu
resursiem.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus
pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt
bez maksas divu gadu periodā ik
vienai personai ar garīga rakstura
traucējumiem, kurai ir noteikta
I vai II grupas invaliditāte, ja tā
būs piedalījusies savu individuālo
vajadzību
izvērtēšanā
un
tai
būs izstrādāts atbalsta plāns ar
rekomendācijām konkrētu sabiedrībā
balstītu pakalpojumu saņemšanai.
Atbilstoši 2015. gada 16. jūnija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.
313, projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros personas ar garīga rakstura
traucējumiem, papildus jau sniegta-

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus bez maksas projekta “Kurzeme
visiem” ietvaros, vecākiem, kuri
audzina bērnus ar funkcionāliem
traucējumiem un kuriem noteikta
invaliditāte, un pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem ar I
vai II grupas invaliditāti, jāpiesakās
individuālo vajadzību izvērtēšanai un
atbalsta plāna izstrādei Saldus novada
sociālajā dienestā.
Saldus novada sociālais dienests ai
cina pieteikties individuālo vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
• vecākus, kuri audzina bērnus ar
funkcionāliem traucējumiem un
invaliditāti;
• pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti.
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Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.
12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.
18.00.
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz
plkst. 15.00.
Slimnīcas ielā 3, Saldū, vai pa tālr.
63807666.
Par projektu “Kurzeme visiem”
Projekta
“Kurzeme
visiem”
īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā
deinstitucionalizācijas procesa, kura
mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo
pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas
sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas
sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Līdzīgi projekti, kurus
līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds,

tiek ieviesti arī pārējos Latvijas
plānošanas reģionos.
Projekta ietvaros, papildu augstāk
aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī
visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās
aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu
vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks
meklēti labākie iespējamie risinājumi,
lai nākotnē samazinātu bērnu
nokļūšanu institūcijās un palīdzētu
bērnu namos esošajiem bērniem
nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās
dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros
paredzēts īstenot dažādus pasākumus,
lai motivētu pilngadīgas personas kļūt
par aizbildņiem, adoptētājiem vai
audžuģimenēm.
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto
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informāciju, kā arī esošās situācijas
analīzi pašvaldībās, tai skaitā Saldus
novadā, projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes
reģiona deinstitucionalizācijas plānu.
Tajā iekļautos risinājumus ņems
vērā, plānojot pašvaldībām pie
ejamo Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējumu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam,
tehnikai).
Vairāk par projekta “Kurzeme
visiem” aktivitātēm lasiet www.
kurzemevisiem.lv, bet par projekta ieviešanu Saldus novadā
interesējieties pie Saldus novada p/a
“Sociālais dienests” direktores Inas
Behmanes pa tālr. 29462913 vai
ina.behmane@saldus.lv.●

Kultūras nozares mazo projektu konkurss
“Radošā ideja vieno…”
Zaiga Vēja, biedrības “KIT” valdes
priekšsēdētaja
Biedrība “KIT” kopš 2010. gada ai
cina dažādas sabiedrības grupas un
aktīvos ļaudis iesaistīties inovatīvu
un oriģinālu ideju meklējumos un to
realizācijā, šo gadu laikā atbalstot 50
projektus.
Radošas domas rezultātā rodas
gan oriģināla, gan piemērota ideja
konkrētajai videi un situācijai. Mūsu
laikos nav iemesla sūdzēties par brīvā
laika aizpildīšanas problēmām. Izvēle
ir. Taču problēma ir piedāvājuma
kvalitātē,
daudzveidībā,
saturā

un līdz ar to – iedzīvotāju vēlmē
aktīvi piedalīties. Sabiedrība gaida
oriģinālas norises, kurās ir iespēja
pārdzīvot negaidītu emocionālu
pārsteigumu un baudījumu.
Biedrības
“KIT”
izsludinātais
kultūras nozares mazo projektu
konkurss rada iespēju ar projekta
metodi piesaistīt finanšu līdzekļus
projektu realizācijai. Projektu pie
teikumu iesniegšanas termiņš ir 20.
jūlijs. Vienam projektam pieejams
555.00 euro līdzfinansējums. Projekta
realizācijai jānotiek laika posmā no 1.
augusta līdz 15. novembrim.

Projektu konkursa tēma “Radošā
ideja vieno…” aicina biedrības
realizēt publiskus projektus dažādās
kultūras nozares grupās, daudzpunktu
vietā liekot katram savu vienojošo
elementu, lai uz visiem sen zināmām
kultūras tradīcijām un pieņēmumiem,
lietām un vērtībām paskatītos nepie
rasti un oriģināli. Lai izdodas!
Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa atrodama Saldus novada mājas
lapā www.saldus.lv.
Biedrības KIT projektu “Radošā
ideja vieno…” līdzfinansē Saldus
novada projektu fonds.●

Atbalstīts viens no diviem projektiem Kursīšos
Mārtiņš Lagzdons, projekta vadītājs
Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar
kultūras darba organizatori un
skolas bibliotēku izstrādāja un
VKKF otrajā projektu konkursā
iesniedza divus projekta pieteiku-
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mus – “Aktieru vasara” un “Portrets
tuvplānā (4)”. Projekts “Portrets
tuvplānā (4)” guvis atbalstu 700,00
euro apmērā.
Projekta mērķis ir, organizējot
pasākumus – tikšanās ar grāmatu au-
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toriem, veicināt sabiedrības interesi
par latviešu literatūru un literātiem un
dažādot kultūrvidi un norises pagastā.
Projekta laikā no 2016. gada septembra līdz 2017. gada februārim reizi
mēnesī tiks organizētas tikšanās ar
latviešu literātiem Kursīšu bibliotēkā
un Kursīšu pamatskolā. Plānotas
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tikšanās ar rakstniekiem Māri Bērziņu,
Jāni Lejiņu, TV režisori Virdžīniju
Lejiņu, dzejnieku Andri Akmentiņu,
jauniešu fantāzijas literatūras rakstnieci, tulkotāju Lauru Dreiži, bērnu
literātiem Juri Zvirgzdiņu un Luīzi
Pastori.

Projekta
“Portrets
tuvplānā”
iepriekšējās trīs kārtās kopš 2011.
gada notikušas tikšanās ar 15
Latvijā zināmiem autoriem un no
VKKF piesaistīts 1435.00 euro liels
finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde,
bibliotēka un pamatskola.●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Līderbahā uzmirdz “Varavīksne”
tika izpildīti gan latviešu autoru
oriģināldarbi, gan tautasdziesmas,
bet koncerta noslēgumā izskanēja
kompozīcija vācu valodā, kas koncerta apmeklētājos izsauca neviltotu
sajūsmu.

Laura Liepiņa, p/a “Saldus TIKS
centrs” vadītāja
No 16. līdz 19. jūnijam Saldus
sadraudzības pilsētā Līderbahā
Vācijā notika krāšņas pilsētas
1225 gadu jubilejas svinības un
pasākumi, kas veltīti Līderbahas
un Francijas pilsētas Villebonas 30
gadu sadraudzībai.
Svētkus
ieskandināja
Saldus
sieviešu koris “Varavīksne” diriģenta
Ivara Krauzes vadībā, pārsteidzot
līderbahiešus un viesus ar skaistu un
daudzveidīgu programmu. Koncertā

Turpmākajās svētku dienās notika
tradicionālie Līderbahas ielu svētki,
gājiens, kuru gan šogad negaidīti
pārsteidza lietus, un svinīgā cere
monija, kas bija veltīta dubultajai jubilejai un kurā ar uzrunām un
sveicieniem uzstājās gan kaimiņu
pašvaldību pārstāvji, gan Hesenes
federālās zemes deputāti, gan viesi no
sadraudzības pašvaldībām un citām
vietām.

Līderbahas pārstāvji izteica vēlmi
vēlreiz dzirdēt kora “Varavīksne”
uzstāšanos Līderbahā, kā arī ielūdza
Saldus novada pašvaldības pārstāvjus
uz tikšanos Berlīnē šī gada rudenī, lai
kopā ar Francijas un Polijas kolēģiem
četrpusējās
sarunās
pārspriestu
nākotnes sadarbības perspektīvas.●

Svētku pasākumos Saldus novadu
pārstāvēja domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis, deputāts
Petrs Brazdausks un Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” vadītāja
Laura Liepiņa. Viesošanās noslēgumā
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TDA “Kursa” un studija kopā ar kapelu “Strops” piedalījās
starptautiskajā folkloras festivālā Polijā

Inese Buša, TDA “Kursa” mākslinieciskā vadītāja
Laikā no 30. jūnija līdz 4. jūlijam TDA “Kursa” un
studija kopā ar kapelu “Strops” ciemojās viesmīlīgajā
poļu zemē un piedalījās “XIX Starptautiskajā folkloras
festivālā Žerkow-Potaržyca-Jarazewo-Žegocin-Jarocin
2016”.

Četrās festivāla dienās dažādās vietās un uz dažādām
skatuvēm nodejoti pieci koncerti kopā ar kolektīviem no
Polijas, Maķedonijas, Serbijas un Čehijas. Iegūti jauni
draugi Žegocinā, ar kuriem tika pavadīti vakari, kopā dejojot latviešu dančus un poļu rotaļas, kā arī mūsdienīgos
ritmos. TAD “Kursas” jauniešiem bija iespēja redzēt un
iepazīties ar citu tautu kultūru, dejām, mūziku, izjust
kopības sajūtu un lepnumu par mūsu dejām un tautas
tērpiem, dzirdot skatītāju aplausus un satiekot koncertu
skatītājus, kuri sajūsminājās par mūsu dejotājiem un
muzikantiem, mūsu tautas tērpiem. Festivāla organizatori
bija gādājuši, lai katru dienu dalībniekiem būtu arī kāda
ekskursija un izklaide: pabijām Meža muzejā, uzcepām
katrs savu bulciņu Maizes muzejā, izklaidējāmies kovboju pilsētiņā. Šis brauciens kolektīvam noteikti būs viens
no vasaras spilgtākajiem piedzīvojumiem. Izsakām
lielu pateicību Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
vadītājai Laurai Liepiņai un kultūras darba vadītājai Zaigai Vējai par atbalstu brauciena organizēšanā!●

TDK “Sadancis” piedalījās starptautiskajā
folkloras festivālā “Ungāru jūra”
ieradāmies Slovākijā. Viesu namā mūs
laipni uzņēma un ieradīja arī lapenīti
Līgo svētku svinēšanai. Īsta ugunskura gan mums nebija, bet meitenes bija
parūpējušās par ziedu vainadziņiem,
puiši par grilu un gaļu, līdz ar to Līgo
sajūtu nedaudz sajutām.
Dzintars Kaksis, deju kopas “Sadan
cis” vadītājs
Novadnieku
pagasta
tautisko
deju kopa “Sadancis” piedalījās
starptautiskajā folkloras festivālā
“Ungāru jūra”. Kopā festivālā
piedalījās dalībnieki no astoņām
dažādām valstīm –
Latvijas,
Ukrainas, Igaunijas, Polijas, Turcijas, Bulgārijas, Austrijas un
Horvātijas.
Šis starptautiskais brauciens bija
viens no mūsu šīs sezonas mērķiem,
esmu gandarīts, ka mums izdevās to
īstenot. Ceļā devāmies ar autobusu
agrā Līgo dienas rītā. Līdz ar tumsu
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gaisā virmoja 35 grādu temperatūra,
taču nodejojām godam un saņēmām
skatītāju ovācijas, pašiem bija prieks
un lepnums par paveikto.

Koncertos varēja vērot dažādu
tautu dejas un mūziku, kas bija tautu
kultūrvēsturisko tradīciju mantojuma
Nākamajā rītā mūs ceļš veda līdz baudījums. Nākamajā rītā devāmies
galamērķim – Ungārijas pilsētai uz māju pusi, pa ceļam piestājot
Siofokai. Iekārtojāmies naktsmītnē, Budapeštā, apskatījām pilsētu un
iepazināmies ar mūsu pavadoni, ļāvāmies tirgus kārdinājumiem. Nakti
vietējo
iedzīvotāju
Aneti
un pavadījām Polijas viesnīcā un tad jau
izstaigājām apkārtni, jāatzīst, bijām bija palicis tikai neliels gabaliņš līdz
patīkami pārsteigti par apmešanās mājām. Jāsaka, tās bija brīnišķīgas
vietu, jo tā atradās 40 m no Balatona sešas dienas, kas mūs saliedēja kā
ezera, kas ir kā milzīga saldūdens kolektīvu vēl vairāk, sapratām, ka
jūra. Arī laika apstākļi mūs patīkami sadzīvot mākam ļoti labi un varam
lutināja, jo visas dienas, ko pavadījām nākamajos gados šādus starptaubraucienā, bija karstas un saulainas.
tiskus braucienus rīkot atkārtoti. Tā ir
milzīga pieredze, ko novēlu piedzīvot
Nākamajās divās dienās mums visiem amatiermākslas kolektīviem.
bija koncerti, kur dejojām četras dejas katrā koncertā, pirmais koncerts
Izsaku pateicību par atbalstu un
notika pie ezera un otrais pilsētas līdzdalību
Saldus pilsētai, Nocentrālajā laukumā. Dejot nebija vadnieku pagastam un maniem
viegli, jo koncerti notika laukā, kur dejotājiem.●

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Apgriez vasaru otrādi!
izpildīja uzdevumu,
papildu punktus.

Solveiga Birkenberga, nometnes
nodarbību vadītāja
Kā ierasts iepriekšējās divas vasaras,
arī šajā vasarā, bez izņēmuma, tika
organizēta nometne jauniešiem –
“Apgriez vasaru otrādi!”.
Nometne norisinājās trīs dienas no
7. līdz 9. jūnijam. Katra diena iesākās
ar rīta apli, un arī tika noslēgta ar
apli, lai dalītos sajūtās par aizvadītās
dienas notikumiem.
Tā kā pirmajā dienā viens otru vēl
nepazina, tad tā vairāk tika veltīta,
lai iepazītos un sadraudzētos. Pirmajā
dienas daļā tika spēlētas dažādas interesantas vārdu spēles un komandas
saliedēšanās spēles. Pēc pusdienām
dalībnieki tika sadalīti trīs komandās.
Katrai komandai tika izdalītas
iepriekš sagatavotas kartes ar attēliem
no dažādām vietām Saldus pilsētā.
Dalībniekiem ar attēlu palīdzību
bija jāatrod atzīmētie kontrolpunkti,
kur bija jāveic dažādi uzdevumi –
jāfotografējas, jāatrod paslēptas lietas un jāizpilda uzmanības jautājumi.
Trasītes laikā tika arī apmeklēts Saldus “Tūrisma informācijas centrs”,
kur dalībniekiem bija jāaizpilda daži
uzdevumi. Visa šī uzdevuma laikā
komandai bija papildus uzdevums:
atrast dabā sastopamas lietas, ko viņi
var paņemt sev līdzi, nonākot atpakaļ
“Šķūnī”, jāsakārto lietas pareizā
alfabēta secībā. Tā komanda, kura

varēja iegūt

Otrā diena tika pavadīta sportiskās
aktivitātēs. Pateicoties biedrībai
“Burbuļi”, puse no dienas tika
aizvadīta airējot ar laivām pa Cieceres upi. Šī bija ļoti laba komandas
saliedēšanas aktivitāte, jo jaunieši
un nometnes vadītāji varēja sastapties ar to, cik viegli vai grūti ir
strādāt komandā un uzticēties savam
jauniegūtajam vai jau zināmajam
draugam, un ar viņu kopā sastrādāties,
lai sasniegtu vienotu mērķi. Otrajā
dienas daļā pēc pusdienām dalībnieki
sadalījās trijās grupās. Tika veidoti
nometnes logo.
Trešā diena tika pavadīta, iepazīstot
grieķu un rumāņu kultūras. Nodarbību
vadīja JIC “Šķūnis” (Saldus jauniešu
domes “Es un mēs”) Eiropas
brīvprātīgie – Stefans no Rumānijas
un Ina no Grieķijas. Viņi rādīja
prezentācijas par savām valstīm,
pastāstot par to kultūru un tradīcijām.
Pēc abu valstu prezentācijām tika
izspēlētas Rumānijas un Grieķijas
nacionālās sporta spēles. Pēc
kārtīgas sportošanas varējām ķerties
pie kārtīgas maltītes gatavošanas.
Daļa dalībnieki kopā ar Stefanu ga
tavoja rumāņu nacionālās kartupeļu
pankūkas. Otra daļa jauniešu kopā ar
Inu gatavoja grieķu salātus un desertā
Grieķu saldo ēdienu. Jaunieši ēst ga
tavoja ar prieku un interesi, jo daži
iepriekš nebija gatavojuši vispār, bet
pārējie iemācījās jaunas ēdienu receptes. Pēc kopīgi padarīta darbiņa
pašu gatavotās pusdienas arī gardi
tika notiesātas.

dalībniekiem atzina, ka iemācījušies
ne tikai jaunas spēles un jaunas ēdienu
receptes, iepazinuši citas kultūras,
bet arī iemācījušies uzticēties otram
cilvēkam un strādāt komandā ar
pārējiem. Vārds “uzticība” manī
izraisīja īpašas sajūtas, jo tas ir ļoti
daudz, ka jaunieši atzīst, ka viņi
kādam uzticas.
Pēc sarunas ar nometnes dalīb
niekiem un atsauksmju izvērtēšanas
atzinām, ka kopumā jauniešiem nometne patika, bet neapmierināja laika
apstākļi, kurus, diemžēl, mēs nevaram ietekmēt, un, ka viņi vēlētos
garāku nometni un nakts pārgājienu
ar šķēršļu joslu.
Šis projekts tika finansēts ar Eiro
pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
(paziņojums)
atspoguļo
vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.●

Otrā dienas daļa tika vairāk veltīta
sarunām par nometni. Kas patika,
kas varbūt līdz galam neuzrunāja, ko
būtu vēlējušies, lai būtu bijis vairāk,
ko jaunu iemācījās. Bija liels prieks
klausīties, ka vairums no nometnes
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Notika projekta “Esmu
brīvprātīgais Saldus novadā!”
apmācības “Jauno līderu
akadēmija 1”

Alta Ābola un Antra
Siliņa, apmācību dalīb
nieces
No 14. līdz 16. jūnijam
Saldus Jauniešu atpūtas
un
iniciatīvu
centrā
“Šķūnis” notika projekta
“Esmu brīvprātīgais Saldus novadā!” apmācības
“Jauno līderu akadēmija
1”, kurās bija iespēja
uzzināt par brīvprātīgo
darbu, pārdomāt savas
vēlmes un iespējas veikt
brīvprātīgo darbu un
plānot reālas aktivitātes.
Apmācības vadīja Gunta
Kelle un Normunds Pīlips
kopā ar JIC “Šķūnis”
vadītāju Rudīti Muraševu.
Piedalījās
23 jaunieši
no Jaunlutriņiem, Šķēdes,
Nīgrandes,
Rubas
un
Saldus. Trīs dienu laikā
jaunieši cēla nākotnes
pilsētu, apzināja vietasSaldus novadā un pilsētā, kurās
varētu veikt brīvprātīgo darbu, uzzināja par dažādiem
komunikāciju tipiem, atrada savējo un pārdomāja
sadarbības iespējas ar
dažādu
komunikāciju
tipu cilvēkiem. Jaunieši
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uzzināja par jauniešu
brīvprātīgā darba sistēmu
Saldus novadā un arī par
Eiropas Brīvprātīgo darbu. Apmācību noslēgumā
jaunieši izplānoja reālu
aktivitāti – brīvprātīgo darbu, kuru veiks līdz nākošajai
apmācību daļai – “Jauno
līderu akadēmijai II”, kura
notiks 23. un 24. augustā.
Jaunieši ir ieplānojuši kā
brīvprātīgie
iesaistīties
Latvijas kausa izcīņas
minirallija 5. posma “Saldus 2016” organizēšanā,
sakopt sportošanas vietu
Rubā, organizēt krēslu
akciju JIC “Šķūnis” un
noorganizēt aktivitāti bēr
niem bērnudārzā.
Trīs dienu apmācību
noslēgumā astoņi jaunieši
izlēma uzsākt vai turpināt
Brīvprātīgo darbu, sa
ņemot Brīvprātīgā darba
grāmatiņas. Izsakām pa
teicību visiem jauniešiem,
kuri piedalījās apmācībās
un uz tikšanos “Jauno
līderu akadēmijā II”.
Saldus
novada
paš
valdības projekts “Esmu
brīvprātīgais Saldus no
vadā!” tiek īstenots Iz
glītības un zinātnes minis
trijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2016.
gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. ●

		

2016. gada JŪLIJS

Noslēdzies programmas
Erasmus+ projekts “Māksla un
speciālā izglītība”

Marita Kudiņa, skolotāja
Rubas speciālajā internāt
pamatskolā
Projektu īstenoja NVO
Kopienas Attīstības centrs
(KAC), un tas ilga divus
gadus. Projektā piedalījās
NVO Loometaru skola
Igaunijā, skola “Virgen de
lourdes” – Spānijā, skola
“Hilarius” – Igaunijā,
Rubas un Lažas skolas –
Latvijā.

• Palīdzēt uzlabot ling
vistiskās un profesionālās
prasmes tiešajiem labuma guvējiem – projekta
personālam, skolotājiem
un skolēniem.
“Erasmus+” programmas
projekta
“Māksla
un
speciālā izglītība” gala
produkts ir “Creativity
line” interneta vietne:
http://creativity-line.eu/.

Šī tīmekļa lapa tika
veidota ar mērķi pa
līdzēt
skolotājiem
un
speciālistiem, kas strādā ar
jauniešiem ar garīga rakProjekta mērķi ir:
stura traucējumiem, iegūt
• izstrādāt
alternatīvas zināšanas, apgūt inovatīvas
pieejas apmācībai, lai darba metodes un spēt tās
jauniešus
ar
garīgās pielietot praksē savās skolās
attīstības traucējumiem un speciālās izglītības cenintegrētu sabiedrībā un tros. Mājas lapa ir tulkota
četrās valodās. Ir iespēja
darba tirgū;
iepazīties ar dalībvalstu
• izstrādāt sistēmas, lai skolu profesionālo darbību
apmainītos ar labo praksi, viņu mājas lapās. Mājas
izglītojot
jauniešus lapa iepazīstina ar aušanas
ar garīgās
attīstības tehniku – SAORI.
traucējumiem;
Tīmekļa lapas oficiālā
• veicināt izglītības ies prezentācija notika šā gada
pējas,
balstoties
uz 2. jūnijā sociāla darba
līdzdalību Eiropas Savie organizācijas “La Caixa¨
nības pasākumos
kultūras un sociālajā centrā
“CaixaForum” Madridē.●
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Apmaiņas projekta “Sport for all’’ (Sports visiem) iepriekšējās
plānošanas vizīte

Ilze Fišmeistere, projekta
koordinatore
No 1. līdz 3. jūnijam
Saldū norisinājās iepriek
šējās plānošanas vizīte
jauniešu apmaiņas projektam “Sport for all”.
Ieprēkšējās vizītes mērķis
bija satikt projekta partnerus personīgi, plānot
projekta programmu, iepa
zīties ar projekta norises
vietām, kā arī sadalīt
atbildību, sniegt partneriem
nepieciešamo informāciju,
lai viņi spētu sagatavot
apmaiņas dalībniekus.

Pats projekts norisinājās
no 26. jūnija līdz 3. jūlijam
galvenokārt atpūtas bāzē
“Zvejnieki”, kā arī JIC
“Sķūnis”.
“Sport for all” (Sports
visiem) ir Saldus Bērnu
un
jaunatnes
centra
struktūrvienības
Saldus
Jauniešu
atpūtas
un
iniciatīvu centra “Šķūnis”
īstenots jauniešu apmaiņas
projekts.
Projekta mērķis – dot
iespēju
jauniešiem
starptautiskā vidē iepazīt
dažādas sportiskas akti
vitātes
un, balstoties
uz
kopīgi piedzīvoto

pieredzi un attīstītajām
kompetencēm,
veidot
priekšstatu un izpratni par
sportu kā ikdienas dzīves
iespējamo
sastāvdaļu,
kurā galvenais ir nevis
sacensība, bet sadarbība.

un starptautiskās grupās
sagatavos jaunas sporta
spēles – aktivitātes. Jaunās
aktivitātes izmēģinās paši,
novadīs vietējiem Saldus
novada jauniešiem un arī
nofilmēs.

Projektu realizē partneri
no Latvijas, Rumānijas,
Maķedonijas un Spānijas,
lai dotu iespēju jauniešiem
kopīgi piedzīvot, pašiem
izdomāt, vadīt un pēc
tam popularizēt dažādās
sportiskās
aktivitātes.
Projekta dalībnieki ir 24
jaunieši vecumā no 18 līdz
25 gadiem, kuri iepazīsies
ar sporta aktivitāšu pareizas veidošanas pamatiem
un, balstoties uz principu:
“sports – sadarbība nevis
sacensība”, paši plānos

Projekta
rezultāts
–
nofilmētās metodes un
pašu pieredze, ar kuru pēc
tam dalībnieki iepazīstinās
savus vienaudžus savās
valstīs.
Šis projekts tika finansēts
ar Eiropas Komisijas at
balstu. Šī publikācija
(paziņojums)
atspoguļo
vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru ies
pējamo izlietojumu.●

SPORTA AKTUALITĀTES
Saldus stadionā par Latvijas čempionu tituliem sacentās
U – 16 grupas sportisti
Marina Dambe, Saldus
skolas vieglatlētikas trenere

sporta

Divu dienu garumā, 16. un
17. jūnijā, atjaunotajā Saldus
stadionā pirmo reizi notika Latvijas
čempionāts. Šoreiz sacentās U-16
vecuma grupas (dz. 2001. g. un 2002.
g.) zēni un meitenes.
Neraugoties uz ne sevišķi patei
cīgiem laika apstākļiem, sasniegti
daudzi labi un pat teicami rezultāti.
Sacensības notika 37 disciplīnās un
21 no tām jaunie Latvijas čempioni
sasniedza šosezon labākos rezultātus
Latvijā savā vecuma grupā.

Saldū izcīnītās 37 Latvijas čempionu
zelta medaļas pa novadiem un
pilsētām vai sporta klubiem sadalās
šādi: Liepāja – septiņas uzvaras;
Ogre – sešas uzvaras; Viktora Lāča
sporta skola – trīs uzvaras; Kuldīga,
Salaspils, “Arkādija”, Aizkraukle,
Krāslava un Dobele – pa divām.
Ilūkste, Saldus, Smiltene, Sigulda,
Jūrmala,
Vecumnieki,
Madona,
Ķekava un Valka – pa vienai uzvarai.

• Betijai Grinbergai 100 m skrējienā
2. vieta, labojot personīgo rezultātu
12,78 sek., kā arī startēja 200 m
skrējienā ar rezultātu 26,78 sek. un
palika 8. vietā no 52 dalībniecēm;
• Ralfam Eduardam Gaujam lodes
grūšanā 3. vieta, labojot personīgo
rezultātu, 4 kg lodi aizraidot 14,12
m tālu. ●

Saldus komandai izcīnīts pilns
medaļu komplekts:
• Uvim Strazdiņam kārtslēkšanā 1.
vieta, labojot personīgo rezultātu
3,10 m;
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Latvijas IV olimpiāde Saldus novada sportistiem ir noslēgusies
ar deviņām medaļām

Elga Grota, Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” sporta darba
vadītāja
No 1. līdz 3. jūlijam Valmierā un
Cēsīs notika IV Latvijas olimpiādes
sacensības, kurās piedalījās 85 novadu un 9 pilsētu komandas.
No Saldus novada akreditējās 72
sportisti. Novadu vērtējumā Saldus sportisti izcīnīja deviņas meda
ļas: divas zelta Līga Velvere 400 m
barjerskrējienā un 800 m skrējienā.
Vienu sudrabu Saldus novadam atnesa svarcēlājs Reinis Pēteris Gonta,
divas bronzas medaļas svarcelšanā
tika Žannai Matvijukai un Svenam
Jānim Andžānam, kā arī bronzas
medaļas izcīnīja Līva Freimane
400m barjerskrējienā un 4 x 400 m
stafetes skrējienā sievietēm (Līga
Velvere, Līva Freimane, Renāte
Dambe, Laura Andersone). Trešo
vietu BMX Saldus novadam izcīnīja
Kristaps Vekša. Bronzas medaļa tika
vīriešu basketbola izlase Madara
Rogas vadībā. Priekšsacīkstēs bija
jāizspēlē sešas spēles ar Liepāju,
Jaunpili, Jūrmalu, Ventspili, Jelgavu un Rīgu, lai tiktu uz olimpiādes
finālsacensībām. Ar Ogres novada
komandu nepaveicās, bet tie metieni,
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kuri nekrita pret Ogri, valmieriešu
grozā trāpīja precīzi. Pārliecinoša
uzvara un bronza ceļo uz Saldu!
Neiespējamo misiju padarīja reālu
tas, ka Saldus puiši spēlē ar dvēseli
par savu novadu! Bronzu izcīnīja –
Salvis Mētra, Kaspars Baumanis,
Rolands Nārķis, Krists Pīternieks,
Toms Celmiņš, Edgars Buiķis, Ren
dijs Feikners, Kārlis Žunda, Kārlis
Apsītis, Juris Patmalnieks, Jānis
Bāča, Roberts Šmīdriņš, Roberts
Stumbris. Izsakām lielu pateicību
Saldus komandas atbalstītajiem.
Vieglatlētikā sacensības notika 42
disciplīnās, piedaloties 67 Latvijas
novadu un pilsētu vieglatlētiem. Saldus vieglatēti izcīnīja četras medaļas
un kopvērtējumā ierindojās 9 vietā.
Olimpiskajā sešiniekā iekļuva gol
feris Kārlis Broders un tranšeju stenda šāvējs Edgars Gailītis. Jāšanas
sportā konkūrā Monta Pareiza
izcīnīja 7. vietu. Orientēšanās sports
olimpiādē bija iekļauts pirmo reizi un
no 33 komandām Atis Rešķis, Viktors Mateičs, Ilze Cahrausa stafetē
izcīnīja 7. vietu.
Vislielākā pateicība izsakāma
visiem
sportistiem,
treneriem,
atbalstītājiem un šoferiem.●

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Mārtiņš
Lagzdons,
Kursīšu
bibliotēkas - informācijas centra
vadītājs
25. maijā Kursīšu bibliotēkā
viesojās Engures un Jaunpils novadu bibliotēku vadītājas. Viesi tika
iepazīstināti ar bibliotēkas telpām,
kā arī bibliotēkas vadītājs bija
sagatavojis plašu prezentāciju par
bibliotēkas darbību, realizētajiem
projektiem, sadarbību ar iestādēm
un organizācijām, iedzīvotājiem,
īstenotajiem pasākumiem. Viesiem
bija iespēja uzdot jautājumus arī pagasta pārvaldes vadītājam Viktoram
Drukovskim, kultūras darba organizatorei Ilzītei Griķei. Šajā dienā
ciemiņi paviesojās arī Saldus pilsētas
bibliotēkā un Brocēnu pašvaldības
bibliotēkā.
27. maijā visā Latvijā ceturto reizi
notika Lasīšanas dienas zibakcija.
Kursīšu bibliotēkas Lasošais runcis ar grāmatu čemodānu devās
uz Kursīšu pirmsskolas grupām,
lai brīvā dabā kopā ar bērniem
lasītu un skatītos grāmatas. Kopīgi
noklausījāmies audzinātājas Vitas
Ābolkalnas lasījumā grāmatu “Vistiņa
iemīlējusies”.

kolekcijas izstāde – “Kausi lieli, kausi mazi”. Kolekcijā bija apskatāmi
gan stikla, gan māla, gan dažāda
lieluma kausi no Latvijas un ārzemju
ceļojumiem.
Tāpat visu jūniju bibliotēka bija
apskatāma J. Rozentāla Saldus
mākslinieku grupas gleznu izstāde
“Klusā daba”.
Ilzīte Griķe,
organizatore

kultūras

darba

14. jūnijā ar ziedu nolikšanu pie
totalitāro upuru piemiņas akmens
Kursīšos tika godināta izsūtīto
kursīšnieku piemiņa.
23. jūnijā Kursīšu estrādē notika Līgo vakara pasākums “Arī
tādi ir Jāņi...”, kurā piedalījās
amatierteātris “Kodols”, vokālais ansamblis “Allegro” un bērnu ansamblis
“Notiņas”. Trīs kārtās notika Lielā
Līgo loterija, kur laimes ratu grieza
un pie balvām tika 50 kursīšnieki un
viesi, kuri bija iegādājušies loterijas
biļetes. Lielās Līgo loterijas norisē atbalstu un balvas palīdzēja sarūpēt veikali “Linda”, “Elvi mazais”, SIA “Ba
ron Soleil”, Kursīšu pagasta pārvalde.
Pasākums bija kupli apmeklēts. Visi
svētku svinētāji līdz rīta gaismai
varēja izdancoties ballē grupas “KAS”
pavadībā. Paldies visiem kolektīvu
vadītājiem, pārvaldes darbiniekiem,
brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja, lai
svētki izdotos godam.

31. maijā uz noslēguma pasākumu
pulcējās Lasītāju kluba un “Vecāku
žūrija 2015” dalībnieki. Pasākumā
viesojās pensionēta skolotāja, grāmatu
un mācību līdzekļu autore, Kuldīgas
galvenās bibliotēkas Lasītāju kluba
vadītāja –Mārīte Milzere. Viņa runāja
Lutriņu pagastā
par Kurzemi un literatūru – par rakst
niekiem, kuri nākuši no Kurzemes,
Iveta Reinvalde, kultūras
par literatūru, kurā atspoguļota
darba
organizatore
Kurzeme, par savu profesionālo
darbu un Lasītāju kluba aktivitātēm
Jau otro gadu jūnija pirmajā
Kuldīgā. Tikšanās aizritēja patīkamā
sestdienā Lutriņos tiek godināta
un nepiespiestā gaisotnē.
māksla visās tās izpausmēs. Šogad,
Visu jūniju bibliotēkā bija apskatāma 4. jūnijā, sešu stundu garumā noritēja
kursīšnieces Intas Plāces alus kausu pasākums “Māksla radīt Lutriņos”,

kurā lutriņnieki un pagasta viesi
varēja iepazīt mākslu no dažādiem
skatu punktiem.
Lutriņu pamatskolā Saldus tehnikuma audzēkņi, vizuālā tēla stilisti,
veidoja frizūras un dienas make-up.
Skolas foajē “Relax zvilnī” bija iespēja
baudīt kafiju, tēju un noskatīties pagasta kultūras pasākumu video. Die
nas gaitā varēja aplūkot fotomontāžu
“Pirms un pēc” (lutriņnieku sejas
pirms make-up un pēc). Pamatskolas
zālē bija skatāma skolēnu radošo darbu izstāde.
Ikviens varēja izpausties radošajās
darbnīcās:
• “Guntas valstībā” – konfekšu, ziedu pušķu, darināšana kopā ar Guntu
Poli;
• “Zaļā bibliotēka” – viss par un ap
grāmatu kopā ar Mārtiņu Lagzdonu
(radošo interaktīvo spēļu darbnīca
pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem);
• “Saņem savu nozīmīti!” – pie Egitas Eversones nozīmītes ar savu vārdu
izgatavošana.
Lutriņu dendroloģiskajā parkā bērni
varēja izpriecāties piepūšamajās
atrakcijās, piedalīties interesantā
“Burbuļu šovā”, bet jauniešiem bija
iespēja uzzināt, kas ir “Airsoft”.
Klubā
apmeklētājus
priecēja
pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā
piedalījās Kuldīgas k/c saksofonistu
ansamblis, Lutriņu jauniešu deju
kolektīvs “Vilks”, senioru deju grupa “Raitais solis”, jauktais vokālais
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ansamblis “Gamma”, amatierteātris
“Atvars” un Lutriņu pamatskolas 8.
klases skolēni. Pēc koncerta klubā
notika tikšanās ar mākslinieku
Valdi Krēgeru, kas iepazīstināja
apmeklētājus ar mākslu izšūt gleznas
krustdūriena tehnikā.
Pasākuma “Māksla radīt Lutriņos”
noslēgumā visus priecēja klaunu,
starptautiskā cirka festivāla Parīzē
laureātu, komiķu grupas “GROG”
šovs “Oki-doki” ar izklaidējošu cirka
programmu: dažādiem dzīvniekiem,
burvju trikiem, žonglieriem.
18. jūnijā JDK “Vilks” piedalījās
Kurzemes deju svētkos Liepājā. Diena
bija fiziski grūta, bet kopā ar kolektīvu
kļuva neaizmirstamu mirkļu pilna.
Bija liels prieks par iespēju braukt uz
Liepāju un dejot kopā ar vairāk nekā
2000 dejotājiem. JDK “Vilks” ar platu smaidu uz lūpām beidz šo sezonu
un izsaka vislielāko pateicību savai
kolektīva vadītājai.

Par tradīciju Lutriņu pagastā kļuvuši
Līgo svētku un Jāņu sagaidīšanas
pasākumi. Lai radītu svētku noskaņu
ikvienā mājā un sētā, Lutriņu pagasta
pārvalde aicināja iedzīvotājus no 17.
jūnija līdz 21. jūnijam piedalīties
akcijā “Košākā Jāņu sēta”. Pagasta
pārvaldes vadītāja Ineta Ezermale
teica sirsnīgu paldies šo sētu saimniekiem – Ārijai Šmitei, pansionāta
“Ābeles” kolektīvam un pagasta seni
oru klubiņam. Pirmo reizi akcijai tika
pieteikta daudzdzīvokļu māja – Melioratoru iela 4, Namiķos. Vislielākais
paldies tās mājas “rūķītim” Lilijai
Jansonei. Pēc Jāņu sētu saimnieku
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sumināšanas klātesošos priecēja aktrise Zane Jančevska ar koncertu
“Dziesmu Dance” ar savējiem –
Laumu Bērzu (vijole), Ēriku Zepu
(akordeons) un Ansi Jansonu (kokle,
klarnete). Tautā iemīļotā aktrise
saka: “Nepagāja viens vien gads, līdz
sapratu, ka mūsu tautasdziesmas nav
tikai ritmiska pantiņu skandēšana un
tēlaina dabas apdziedāšana. Jo vairāk
lasa, jo vairāk atrod. Un dziedāšana!
Esmu pati piedzīvojusi, ka tā droši
palīdz pret sliktu garastāvokli un pat
raudāšanu. Es gribu tās dziedāt un
gribu dziedāt jums, lai mēs smaidām
visi kopā. Gribu jums pastāstīt arī
to, ko esmu atradusi, piedzīvojusi,
izlasījusi, lai ir jautri un brīžam mazliet smeldzīgi. Skanēsim kopā!”.
Savukārt, 23. jūnijā Namiķu birzītē
plkst. 23.00 iedegās Jāņu ugunskurs
un Līgo ballē varēja dancot kopā ar
Imantu Vanzoviču un Hariju Užānu.
Ligita Popsujēviča,
vadītāja

bibliotēkas

Kupls interesentu skaits pulcējās, lai
tiktos ar Līviju un Valdi Krēgeriem no
Stendes. Viņi ir sava hobija meistari
krustdūrienos šūtu gleznu darināšanā.
Maija mēnesī bibliotēkā varēja
apskatīt 43 gleznas. Tikšanās ar meistariem notika 4. jūnijā pasākumā
“Māksla radīt Lutriņos”. Dzīvesbiedri
soli pa solim izstāstīja, kā top glezna,
kādi ir adatu un diegu izmēri, krāsu
toņi. Tas prasa ļoti lielu pacietību,
veiklus pirkstus un neatlaidību.
Rezultāts ir apbrīnojams, kā saka,
bilde kā dzīva!
Pasākumā “Māksla radīt Lutriņos”
darbojās bērnu telts, kurā grāmatmīļi
varēja parādīt savas prasmes un
zināšanas literārajās interaktīvās
spēlēs un nodarbībās. Bērni varēja
salikt puzli, atrast grāmatu pareizos
autorus, tekstā sameklēt grāmatu
nosaukumus, par katru pareizi un

veikli izpildītu uzdevumu saņemot
saldas balvas. Pie Lutriņu bērniem
visā godībā ciemos bija ieradies runcis no Kursīšu bibliotēkas, kuram arī
ļoti patīk grāmatas. Izsakām pateicību
Mārtiņam Lagzdonam.
Vasarā Lutriņu bibliotēkā skatāma
J. Rozentāla prēmijas kandidātes
jaunlutriņnieces Daigas Mickēvičas
gleznu personālizstāde. Gleznās
attēlotā Latvijas daba un ziedi,
kuri izstaro labestību un sirsnību.
Māksliniece savas gleznas parasti
dāvina saviem kolēģiem, mazbērniem
un draugiem. Daiga Mickēviča zīmē
arī ilustrācijas grāmatām un ļoti mīļi
zīmējumi ir latviešu tautas pasakai
“Zaķis un lapsa”.

Nīgrandes pagastā
Sanita Stepanova, sporta
darba organizatore
25. jūnijā Nīgrandē notika “Līgo
kausa” izcīņa futbolā un volejbolā.
Futbolā bija piedalījās piecas komandas – “Nīgrande”, “Vaiņode”, “Kalni
1” , “Kalni 2” un komanda “Roļiki”.
Trešajā vietā ierindojās komanda
“Roļiki”, 2. vietu ieguva komanda
“Vaiņode”. Pārliecinošu uzvaru un 1.
vietu ieguva komanda “Nīgrande”,
kuras sastāvā spēlēja – A. Šimetavs,
Ž. Šimetavs, S. Kļava, U. Plānics, R.
Rjabovs, V. Stepanovs, R. Samats, M.
Baķis, I. Levenovičs, E. Gangnuss, J.
Klauzis.
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Pludmales volejbolā piedalījās
deviņas komandas, kuras ar izlozes
palīdzību tika sadalītas trijās
apakšgrupās. No katras apakšgrupas
cīņu par medaļām turpināja viena
stiprākā komanda. Trešo vietu ieguva
Aiga Andersone un Toms Pērkons
(Kalni). Otrā vieta ierindojās – Ieva
Berga un Ivo Levenovičs (Nīgrande).
1. vietu ieguva – Anete Stepanova un
Valdis Stepanovs (Nīgrande). Spēļu
starplaikos dalībniekiem bija iespēja
atveldzēties strūklakā. Uzvarētāji
balvās saņēma Līgo sierus un Jāņu
alu. Izsakām pateicību SIA “Silaiņi”
kolektīvam par balvu sponsorēšanu.

Novadnieku pagastā
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Rubas pagastā
Sarmīte Bergholca, sociālā dar
biniece Rubas dienas centrā
Jūnija mēnesis Rubas dienas centrā
iesākās ar bērnu svētkiem, kuri tika
organizēti pagasta bērniem. Sporta aktivitātes notika Rubas centra
bērnu laukumā. Pasākumu organizēja
kultūras darba organizatore, Rubas
dienas centra komanda un sporta
organizatori. Bērniem bija iespēja
piedalīties dažādas aktivitātēs – tautas
bumba, boulings, trakie putni, trāpi
desmitniekā, zeķu mešana, veiklības
stafete ar riteni. Vislielākā jautrība
valdīja ūdens atrakcijās – “Paliec
sauss”un “Slapjais šļūciens”.

Maija Šulce, kultūras
darba organizatore
Jūnijā
bērnu
deju
kolektīvs
“Ciecerīte” viesojās Kuldīgas novada
Turlavā, kur kopā ar turlaviešiem
koncertēja Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienas koncertā un ar to
saistītā kultūras programmā.
Koris “Draudzība” dziedāja Cēsīs
Sieviešu un vīru koru salidojumā
un piedalījās arī Vislatvijas senioru
Dziesmu svētkos Tukumā.

No 23. līdz 28. jūnijam jauniešu
deju kopa “Sadancis” piedalījās
starptautiskajā
Tautas
Mākslas
festivālā pie Balatona ezera Ungārijā.

Vadakstes pagastā
Agita Bleidele,
organizatore

kultūras

darba

Ansamblis “No sirds uz sirdi”
4. jūnijā Vadakstes tautas namā
ielūdza uz latviešu ziņģu un šlāgera
dziesmu parādi “Arvien jautrāk”.
Pasākumu vadīja Evita Andersone. Pasākums notika improvizētā
kafejnīcā. Izsakām pateicību ansamblim par jaukokoncertu un dziesmām.

21. jūnijā Rubas pagasta dienas
centrs svinēja savu piecu gadu jubileju. Pēcpusdiena tika organizēta Līgo
svētku noskaņās.
Aina Statkus, bibliotēkas vadītāja

18. jūnijā jauniešu deju kolektīvs
“Sadancis” piedalījās Kurzemes novada Deju svētkos Liepājā.

21. jūnijā pagasta seniori ielīgoja
Jāņus pie “Okeāna”.

vada p/a “Sociālais dienests” vadītāja
Ina Behmane. Kā jau dzimšanas dienā
pieklājas, bija liela kūka ar piecām
svecēm. Lai arī laukā lija lietus, visi
kopā piedalījāmies uguns rituālā,
ziedojām ugunij un lūdzām svētību
nākamajam gadam. Pēc tam visi
labprāt piedalījās jautrās atrakcijās.

Ciemos bija atbraukuši seniori no
Lietuvas, ar kuriem jau ir bijušas
vairākas tikšanās gan Rubā, gan
Laižuvā. Viesi pagasta iedzīvotājus
priecēja ar savām dziesmām. Dienas
centra apmeklētāji bija sagatavojuši
nelielu koncertu ar dziesmām un
priekšnesumiem. Sveicēju pulciņā
bija arī Rubas pagasta pārvaldes
vadītāja Gunta Kalniņa un Saldus no-

13. jūnijā notika pasākums bērniem
“Es mīlu tevi, Latvija”, kurā
piedalījās divas komandas no Vadakstes un Jaunauces, katrā komandā pa
četriem dalībniekiem, tostarp kapteinis, kurš iepazīstināja pasākuma
apmeklētājus ar komandas biedriem.
Jaunauces komandu pārstāvēja Aivita
Romanauska (kapteine), Anrita Romanauska, Lauma Balcere un Daniels
Leiba. Vadakstes komandā bija Ilze
Vilniņa (kapteine), Simona Džūlija
Pahomova, Paula Guļaško un Annija Rozenberga. Jautājumi bija par
visdažādākajām tēmām – jāatmin
latviešu mākslas filmas, jāuzmin
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pilsētas un jāparāda kartē to atrašanās
vietas, pēc četrrindēm jāuzmin dziesmas nosaukums.

un jauniešu amatierteātra kolektīvs
skatītājus priecēja ar I. Kamkovskas
skeču “Dažādie Līgo svētki”, savukārt,

Klusajos telefonos jaunaucniekiem
bija jāatstāsta par Aiju Andrejevu un
vadakstniekiem par Mārtiņu Ruski.
Komandas kapteiņiem bija jāuzmin
vārdi no lūpām un jāliek komandas
biedriem atminēt slavenību aliasu,
bija arī dzimšanas dienas ballīte ar
jubilāru.
Par katru uzdevumu komandas
varēja iegūt punktus. Visvairāk
punktus ieguva, spēlējot “Likmes”.
Šajā uzdevumā vislabāk veicās jaun
aucniekiem, kuri bija uzvarētāji. Bet
tas jau nav galvenais – pasākuma
apmeklētāji uzzināja daudz vairāk par
mūsu dzimteni – Latviju.

Pasakamies par atbalstu pasākuma
organizēšanā un norisē Agitai Bleidelei, Gundegai Rozenbergai un Sigitai
Statkus.

Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, kultūras
darba organizatore
23. jūnijā tika svinēti Līgo svētki
Baļķulejas estrādē kopā ar Zaņas
pagasta amatierkolektīviem. Bērnu
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kurā startēja Sandis Gedominskis,
Gints Pelīte un Žanis Jēkabsons.
Strītbolā vīru konkurencē 2. vietu
izcīnīja MIX komanda “Virāža-Z”.
Florbolā “Virāža-Z” ieguva 5. vietu
(Roberts Samats, Jānis Bogužs, Emīls
Gangnuss).

amatierkolektīvs “Oga” rādīja Ilmas
Kamkovskas izrādi “Papardes ziedu
meklējot”. Svētku pasākuma laikā
tika turpinātas tradīcijas – “Veiksmes
ozollapas” izspēlē un skaistāko Līgo
vainadziņu noteikšanā. Arī šogad
skaistākos Līgo vainagu īpašniekus
lutināja Nīgrandes pagasta Ēberliņu
dravas sagādāts ziedu medus.
Izsakām pateicību Ēberliņu ģimenei
par svētku atbalstīšanu. Līdz rīta
gaismai ar lustīgām līgo dziesmām
priecēja muzikanti Viktors un Ainars
no Liepājas.
Alģimants Pileckis, sporta darba
organizators

Pasākuma noslēgumā bibliotēkas
vadītāja katram dalībniekam bija
sarūpējusi šokolādi un visi pasākuma
apmeklētāji varēja cienāties ar
kliņģeri.

		

21. maijā Saldū norisinājās Saldus novada čempionāts svaru
bumbu celšanā, kurā ļoti sekmīgi
startēja Zaņas pagasta pārstāvji.
Svara kategorijā līdz 75 kg 1. vietu
ieguva Žanis Jēkabsons, 3. vietu –
Valters Savickis, 5. vietu – Māris
Everss. Svara kategorijā līdz 85 kg –
2. vietu ieguva Āris Kinstlers. Svara
kategorijā līdz 95 kg – 1. vieta Dai
nim Bercim. Svara kategorijā virs 95
kg – 1. vieta Dāvim Grīnam.
Dāmu konkurencē viss goda
pjedestālu ieņēma Zaņas meitenes:
1.vieta – Mairita Gedominska,
2. vieta – Nelda Žentiņa, 3.vieta –
Līga Raudone.
Draiskajā skrējienā “Ciecernieks”
1. vietu ieguva komanda “Virāža-Z”,

22. maijā Rīgā Uzvaras parkā
norisinājās
Pārdaugavas
svētki,
kurā Saldus virves vilcēju komanda izcīnīja 1. vietu gan 640 kg, gan
700 kg kategorijā. Saldus komandā
piedalījās zaņinieki – Kristaps Peterlevics un Māris Mažrims.
28. maijā Jonavā notika Lietuvas
atklātā čempionāta virves vilkšanas
1. etaps, kurā Saldus virves vilcēji
izcīnīja pārliecinošas uzvaras – gan
680 kg klasē, gan 720 kg klasē. MIX
klasē saldenieki ieguva 2. vietu.
28. maijā Norvēģijas pilsētā
Beitostølen Sandis Gedominskis
piedalījās
Kalnu
pusmaratona
skrējienā (21.096 km). Pusmaratonu
kopā skrēja 691 dalībnieki (sievie
tes un vīrieši). Kopvērtējumā Sandis
Gedominskisierindojās 198. vietā, bet
vīru konkurencē 144. vietā (kopā 348
vīrieši). Vīru vecumu grupā no 23 līdz
29 gadiem Sandim Gedominskim 58.
vieta (no 129 šī vecuma skrējējiem).
Laiks finišā 01:42.18h.
28. maijā Gulbenē notika Latvijas
kausa izcīņas 2. posms motokrosā.
Kvadru 50 klasē Mariss Rake izcīnīja
6. vietu.
4. jūnijā Staicelē norisinājās
L.A.M.A. sacensību 3. posms, kvadru
50 klasē un 2. vietu izcīnija Mariss
Rake.
18. jūnijā Smiltenē norisinājās Latvijas čempionāta rallija supersprinta
2. posms. Modris Žentiņš 2WD Open
klasē izcīnīja 1. vietu, bet 2WD klasē
Modrim Žentiņam 2. vieta.

2016. gada JŪLIJS
Zirņu pagastā
Sarmīte Kaufmane, kul
tūras darba organizatore
29. maijā Zirņu pamatskolas sporta
zālē notika Zirņu pagasta ama
tieru kolektīvu noslēguma koncerts
“Saules staros”. Koncerts tika izvīts
cauri saules stariem. Uz Zirņu pagasta
noslēguma koncertu bija sabraukuši
arī viesi no kaimiņu pagastiem,
kuri kuplināja šo skaisto pasākumu.
Koncertā piedalījās jauniešu deju
kolektīvs “Lutriņu vilks” no Lutriņu
pagasta un vokālais ansamblis “Cik
dažādi” no Brocēniem ar vadītāju
Andri Akermani. Izsakām lielu
pateicību visiem, kas piedalījās šajā
koncertā un bija kopā ar mums.
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Zvārdes pagastā
Sintija Krūza,
organizatore

kultūras

darba

14. jūnijā Striķos pie Totalitāro
režīmu upuru piemiņas akmens ar
ziediem, svecītēm un klusuma brīdi
tika godināti Komunistiskā genocīda
upuri.
16. jūnijā Striķu kultūras namā
notika sēde Saldus novada pagastu pārvalžu vadītājiem. Pēc sēdes
Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs
Imants Džulis aicināja apskatīt SIA
“Zvārdes Šautuve”, kur pārvalžu
vadītāji tikās ar zemessargiem no 45.
bataljona.

viesi iepazinās ar skolas darbību un
ieviesto Montesori programmu.
17. jūnijā pirmssvētku ieskaņās
kultūras namā viesojās Lutriņu
amatierteātris “Atvars” ar humora
pilnu skeču “Viena diena kolhozā”.
Izsakām
pateicību
atsaucīgajai
vadītājai Mairai Vimbai un ikvienam,
kurš atrada laiku atnākt uz pasākumu.
19. jūnijā Zvārdes pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Druve” devās
ciemos uz Lielauci, kur piedalījās
Daces Čunkas rīkotajā koncertā.
Kolektīvs priecājas par jauniegūtajiem
draugiem un jauki pavadītu laiku
Lielauces pils apkārtnē.●

Interesanta tikšanās notika arī pie
Jāņa Dobeļa – biedrības “Retro Vāģi”
dibinātāja. Lielu interesi izraisīja
angārā “dzīvojošie” veclaicīgie auto,
kur par katru auto kolekcionāram ir
savs stāsts. Kā trešais pieturas punkts
tika izvēlēta Striķu pamatskola, kur

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJS - AUGUSTS

22. un 23.07.

SALDUS PILSĒTĀ
Gaisa balonu festivāls “Saldum –
160”. Festivālā piedalīsies gaisa balonu
ekipāžas no Latvijas un Lietuvas.
22. vai 23.07. vakarā – degļu parāde.
22. vai 23.07. vakarā – balonu spīdēšana
(atkarībā no laika apstākļiem).
Pasākumi norisinās TIKAI labvēlīgos
laika apstākļos.
Pasākumu rīko: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” un SIA “Forte PR”.
Pasākumu finansiāli atbalsta: Saldus
novada pašvaldība.

“Saldus Ezera svētki” Saldus ezera
pludmalē.
No plkst. 12.00 tautas skrējiens “Saldus izaicinājums” un dažādas sporta
23.07. plkst. 12.00 sacensības – pludmales volejbols,
peldēšana, laivošana. Kopā ar jūrniekiem
būs iespēja piedalīties dažādās sportiskās
atrakcijās, sacensībās un radošajās
aktivitātēs. Visas aktivitātes bez maksas.

Kaspara Zemīša solokoncerts “Vētra
klusumā”.
Koncertā tiks izpildītas ģitārmūzikas
pērles no Baha līdz mūsdienām – Emīls
Dārziņš, Rolāns Diēnss u.c., kā arī paša
Kaspara Zemīša autorkompozīcijas.
27.07. plkst. 17.30 Biļetes cena EUR 5.00.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bile
suparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.

13.08. plkst. 11.30

Rozentāla ielas svētki. Radošās
darbnīcas, svētku tirgus, J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeja
aktivitātes, ielu mākslinieki, Holi krāsu
ballīte, nakts brīvdabas kino.
Svētkos uzstāsies: Gints Smukais,
Kārlis Kazāks, Fēlikss Ķiģelis, Goran
Gora, grupas “Ezeri”, “MyRadiantU”,
“Rīgas modes”, “Gain Fast”, Z-Scars”,
“Dzelzs Viks” un DJ Ziggy.
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KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
Brīvdabas komēdija “Saimnieks meklē
saimnieci” izrāžu apvienības “Pannas
Teātris””. Spilgti tēlu raksturi, komiskas situācijas un negaidīti sižetu pagrie
zieni – tas viss jaunajā Guntas Kalniņas
sarakstītajā un Jura Rijnieka režijā
iestudētajā komēdijā, kas ļaus izsmie
ties ne tikai par mīlas trijstūra radītajām
peripētijām, bet arī par televīzijas šovu
15.07. plkst. 19.00 spožumu un postu. Lomās: Ģirts Ķesteris,
Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Līga
Zeļģe, Madara Melne – Tomsone, Aldis
Siliņš vai Imants Strads.
Biļešu cena EUR 6.00, 8.00 un 10.00.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bile
suparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
Cieceres upes tīrīšanas talka. Pasākumu
17.07. plkst. 12.00 rīko biedrība “Saldus Saule”. Sīkāka
informācija, zvanot pa tel. nr. 29100404.
Leģendārais
rokfestivāls
“Saldus
Saule”:
• plkst. 12.00 bērnu koncerts “Saldus
saulīte”;
• no plkst. 11.00 visas dienas garumā
pļavā aiz upītes sportiskas un
mākslinieciskas atrakcijas, gada
tirgus un izklaides visai ģimenei;
• plkst. 16.00 vakara programma.
23.07.
Festivālā uzstāsies: Gacho, Fēlikss
Ķiģelis, Ivo Fomins, Ainars Virga un
Buks, grupas “Jumprava”, “Dzelzs
vilks”, “Triānas parks”, “Opus Pro”,
“Pienvedēja piedzīvojumi” un citi.
Biļetes pārdošanā pieejamas jau šobrīd.
Pirmo biļešu cena 10 EUR, tuvojoties
festivālam biļešu cena pieaugs.

14.08. plkst. 18.00

Muzikāla izrāde “Septiņi vecpuiši”.
Dzīvespriecīgo stāstu izdzīvos Latvijā
populāri aktieri un komiķi – Rihards Lepers, Mārtiņš Vilsons vai Juris Strenga,
Gunārs Placēns, Āris Rozentāls, Jānis
Jarāns, Dainis Porgants, Jānis Kirmuška,
Imants Vekmanis un vienīgā dāma
vecpuišu kolektīvā Ginta Krievkalna vai
Jūlija Ļaha. Par muzikālo pavadījumu
rūpēsies taustiņu virtuozs Gints Žilinskis.
Biļešu cena EUR 6.00, 8.00 un 10.00.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bile
suparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
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J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
JRRMV pedagogu darbu izstāde “Rožu
23.03. – 05.09.
pavasaris”.
Izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū. 19. –
21.05. – 6.11.
21. gs.”.
Pastāvīgā
Jaņa Rozentāla Sapņu tornis.
ekspozīcija
Pastāvīgā
Saldus 1253 – 1940.
ekspozīcija
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
1.07. – 29.07.

Novadpētniecības
izstāde
“Kultūr
vēstures pīlāram Valdemāram Ancītim
– 95”.

13.07 – 31.08.

Novadpētniecības izstāde – Novadnieku
kalendārs: “Jūlijs”.
Fotoizstāde “Saldus ielas”.
Foto izstāde “Cilvēka esības telpa”.
Ceļojošā foto izstāde “Slīterei – 90”.

1.07. – 29.07.

Izstāde “Dzīves
Klūgai – 75”.

1.07. – 29.07.
1.07. – 31.08.
3.06. – 13.07.

svinētājai

Lidijai

1.08. – 31.08.
1.08. – 31.08.

Elīzas Apriķes darbu izstāde “Kopspēks”.
Mākslinieces Elgas Īles darbu izstāde.
Novadpētniecības izstāde – Novadnieku
1.07. – 29.07.
kalendārs: “Augusts”.
Pasākums “Ieskatīsimies kino pasaulē”.
19.08. plkst. 14.00
Tikšanās ar kino kritiķi Dairu Āboliņu.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
6.07. – 31.08.
izstāde “Ziedi manai pilsētai”.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
Zemeņu tirgus.
9.07.
23.07.
Jēkabdienas tirgus.
13.08.
Labrenča dienas tirgus.
27.08.
Pirmsskolas tirdziņš.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada atklātais čempionāts
Pēc kalendāra
futbolā 7:7. Druvas sporta laukumā.
Kausa izcīņa pludmales volejbolā. Laiks
Saldus stadionā
tiks precizēs (sekojiet reklāmai!).
O. Kalpaka kauss retro motokrosā
17.07.
Silavotiņu trasē.
Atklātā ūdens peldēšanas sacensības
17.07. plkst. 12.00 “Ciecernieks”. Cieceres ezers, atpūtas
bāze “Zvejnieki”.
Sporta spēles cilvēkiem ar īpašām
20.07.
vajadzībām “Dzīvesprieks un veselība
sportojot!” Cieceres sporta laukumā.
23.07. plkst. 12.00 Ezera svētki Saldus ezera pludmalē.
Sacensības “Saldus stiprinieks – 2016”
6.08. plkst. 12.00
pie Saldus sporta nama.
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Pasaules Miera skrējiens. Dalībniekus
sagaidām Kalpaka laukumā.

9.08.

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2016. Ružas ezers.
EZERES PAGASTĀ

25.08.

6.08. plkst. 10.00
13.08. plkst. 9.00

20.06. – 1.09.

28.08. plkst. 11.00 Slūžu svētki Ezerē.

12.07.

JAUNAUCES PAGASTĀ
Jautrs vasaras piedzīvojums bērniem
kopā ar Rubu un Vadaksti Jaunauces
Dienas centrā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ

20.08.

Vasaras sporta spēles un ballīte Novadniekos. Novadnieku pagasta stadionā.

6.08.

Sporta svētki Pampāļu parkā.
Velomaratons jauniešiem.
SALDUS PAGASTĀ
J. Rozentāla 150. dzimšanas dienas
veltītā jaunrades konkursa “Dzīve ir kā
palete raiba un krāsaina…” radošo darbu izstāde J. Rozentāla dzimtajās mājās
“Bebri”.
Vasaras plenērs “Bebros” J. Rozentāla
gleznošanas vietas Saldus pagasta
teritorijā. Piedalās – Saldus J. Rozentāla
mākslinieku grupas vadītāja Gunta
Kraulere un Rīgas TTMS “Kolorits”
(vadītāja Vita Jurjāne).
ZAŅAS PAGASTĀ

Pasākums jauniešiem “Iekustinām vasaru jeb zupa pie Ventas”. Pulcēšanās pie
Pampāļu kultūras nama.

16.07.

Pasākums mazpulcēniem un jauniešiem
“Nāk rudentiņis…”(ārstniecisko augu
20.07. plkst. 14.00
lasīšana). Pulcēšanās pie Pampāļu
kultūras nama.

“Ūdenssvētki” Zaņā:
• plkst. 7.00 – makšķerēšana pie
Dzirnavu dīķa;
• plkst.14.00
Baļķulejas
estrādē
netradicionālās sporta spēles;
• ap plkst. 21.00 netradicionālo sporta
spēļu apbalvošana;
• plkst. 22.00 zaļumballe.

20.08.

Sporta svētki Zaņā.

PAMPĀĻU PAGASTĀ
15.07. plkst. 9.00

SALDUS NOVADA JUBILĀRI JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ
Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
jūlija un augusta jubilāriem
vēl Saldus novada dome
Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Broņislava Vēze
Jefimija Kidalaševa
Zinaida Sidaroviča
Astra Kalniņa
Vita Šķeive
Valentīna Kalniņa
Māris Sipenieks
Vitolds Banga
Broņislavs Jucis
Žanis Dreižis
Reinhards Lagzdiņš
Melita Pūne
Dzintra Reisa
Dzintars Zegners

Vida Gerika
Brigita Meijere
Alfonss Bukonts
Zinta Reine
Andris Zēpolds
Jaunauces pagastā
Alberts Mockus
Jaunlutriņu pagastā
Dainis Teihs
Ņina Širsone
Ivans Balcers
Indulis Kļaviņš
Valdis Bullis
Ināra Nikalovska
Elga Mūrniece
Justine Mešķiene
Zenta Alekse
Kursīšu pagastā
Leons Kļava
Dace Meļķerte

Aldis Plācis
Alma Kinča
Alfrēds Grinkevičs
Olga Audzēviča
Antans Želvis
Malda Krūmiņa
Iveta Spēlmane
Romualds Skeivis
Ārija Grizāne
Modris Gailītis
Dzintra Pavāra
Lutriņu pagastā
Inta Pelce
Ainars Šulcs
Ausma Barone
Biruta Ekmane
Zenta Virbicka
Staņislavs Vanags
Alfrēds Pelīte
Vaira Akermane
Alma Ševele

Dzintra Heinacka
Imants Sapels
Vita Šķeltiņa
Aija Gūtmane
Alma Kāpiņa
Aneļa Budzelaite
Natālija Naglinska
Nīgrandes pagastā
Herta Zaķe
Indra Edelmane
Marta Riemere
Veronika Lataka
Jausma Šteinberga
Regīna Erlecka
Valentīna Meijere
Skaidrīte Zunde
Ervīns Blūmentāls
Valda Mihelsone
Ināra Povšaka
Jānis Liepnieks
Ausma Ozola
Guntiņa Tālberga
Daina Ķepala
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Mirdza Kakšte
Leons Girgins
Novadnieku pagastā
Māra Ernestovska
Iveta Štrause
Jānis Jansons
Prancišks Pocjus
Sandra Ozola
Brigita Rāvele
Indra Strautāre
Ļuds Paulausks
Viktors Briedis
Rasma Albiņa
Raimonds Plaudis
Imants Ģierts
Ruta Birzīte
Georgs Aurītis
Visvaldis Buls
Arvīds Rožuleja
Mirdza Medne
Leontīne Grīsle
Jānis Kampars
Anita Sedola
Ainars Mēness
Guntis Irbe
Tālivaldis Eglītis
Dainis Jansons
Pampāļu pagastā
Virgins Makaris
Aloizs Bružs
Andris Reivitis
Inese Bužoka
Tamāra Lamberte
Valdis Punga
Ausma Lapsenberga
Rubas pagastā
Guntis Kunkulis
Prans Ramons
Edvīns Zoltners
Aivars Varapicks
Staņislavs Samausks
Vija Zvejniece
Edgars Nābelis
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Saldus pagastā
Ēriks Āboliņš
Māris Bērziņš
Aleksandrs Melbārdis
Gunta Grīnberga
Sarmīte Ose
Aigars Šorņikovs
Anita Pabērza
Zigurds Zeps
Anna Kučinska
Vēsma Āboliņa
Benita Eglīte
Agrita Krastiņa
Zigurds Vīndedzis
Gunārs Ezis
Aleksandrs Zaharovs
Visvaldis Kiršteins
Ivars Rutkis
Marta Liepniece
Šķēdes pagastā
Gaida Jantone
Gunārs Andersons
Anna Leimane
Velta Fridrihsone
Vilnis Marcinkēvičs
Vadakstes pagastā
Ona Žake
Lūcija Statkus
Toņa Grigorjeva
Agrita Upeniece
Leonija Krasovska
Astrīda Sproģe
Rasma Burkāne
Valdis Šteinbergs
Ona Statkuviene
Sergejs Kaļiņins
Vidmants Katarskis
Aigars Gulaško
Zaņas pagastā
Dainis Erleckis
Daiga Ignovska
Visvaldis Polis
Aivars Pērkons
Elvīra Zvanītāja

2016. gada JŪLIJS
Anita Gedominska
Irēna Ķēpule.
Zirņu pagastā
Arvīds Ķests
Zigmunds Trankalis
Ilga Griķe
Aina Bušinska
Hugo Teodors Austers
Ruta Irbe
Lidija Šarkovska
Vilnis Gāliņš
Roberts Pauls Blūmiņš
Zvārdes pagastā
Ilona Heize
Jānis Rubulis
Neļa Dremļuka
Saldus pilsētā
Alberts Druvaskalns
Gunārs Grīnbergs
Arvīds Hartmanis
Leonīds Kļaviņš
Irēna Petrauska
Vija Freimane
Lidija Klūga
Aina Lepse
Gunta Moruza
Mirdza Ozerova
Velta Ozola
Imants Rulevičs		
Andrejs Āfelds
Lilija Kružkova
Vija Malberga
Ona Šmāle
Elga Bergmane
Velta Zvirgzdiņa
Valentīna Janeviča
Veronika Brieze
Nelda Parta
Vera Pīlēģe
Marija Stara
Jevgēnijs Aleksandrovs
Ludmila Beļajeva
Dzintra Davidāne
Tatjana Frolova
Inta Kaminska

Modris Kļaviņš
Anita Ķuze
Valdis Viļumsons
Gunta Baha
Valentīns Frolovs
Ausma Iļčenko
Elga Īle
Vija Konrāde
Ilga Koroļova
Gaļina Ļebedeva
Arvīds Muižarājs
Pēteris Prikulis
Rita Rudinska
Dina Štube
Antonija Vilsone
Vēra Zemzirga
Arvīds Dambergs
Zenta Pole
Roberts Salmanis
Renāte Smilga
Līvija Valāte
Rasma Zaiko
Imants Anstrangs
Drosma Eberliņa
Uldis Leitis
Gerts Jurevics
Eiženija Kviese
Jānis Rēfelds
Rita Krecere
Žanis Vepris
Velta Pileniece

Ja vēleaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds netiktu
publicēti Saldus novada
informatīvajā izdevumā
“Saldus Novada Vēstis”,
lūdzu, līdz mēneša 25.
datumam zvaniet pa tālr.
63807444 un izsakiet savas
vēlmes.●

2016. gada JŪLIJS
Kapus svētki Saldus novada
kapsētās
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• Meldzeres kapsētā – 27.08. plkst. 14.00
• Nīgrandes kapsētā – 27.08. plkst. 15.00
Novadnieku pagastā

Saldus pilsētā
• Pilsētas kapsētā – 20.08. plkst. 12.00
• Čāpātāju kapsētā – 20.08. plkst. 14.00
Ezeres pagastā
• Griezes kapsētā – 20.08. plkst. 13.00
• Čāpu kapsētā – 20.08. plkst. 14.30
• Grīvaišu kapsētā – 20.08. plkst. 16.00
Jaunauces pagastā
• Sodnieku kapsētā – 21.08. plkst. 11.00
• Puķu kapsētā – 21.08. plkst. 12.30
• Vecajos kapos – 21.08. plkst. 14.00
• Dūcmaņu kapsētā – 21.08. plkst. 15.30
Jaunlutriņu pagastā
• Meiru kapsētā – 20.08. plkst. 11.00
• Baznīcas kapsētā – 20.08. plkst. 12.00
• Čakšu kapsētā – 20.08. plkst. 13.00
Kursīšu pagastā
• Grietēnu kapsētā – 13.08. plkst. 11.00
• Zaņenieku kapsētā – 13.08. plkst. 12.00
• Brūzilu kapsētā – 13.08. plkst.13.00
• Sauļu kapsētā – 13.08. plkst. 14.00
• Bruzilu kapsētā – 13.08. plkst. 15.00
• Kursīšu kapsētā – 13.08. plkst. 16.00
Lutriņu pagastā
• Lašupes kapsētā –13.08. plkst. 12.00
• Bikstu kapsētā – 13.08. plkst. 13.00
• Aucenieku kapsētā –13.08. plkst. 14.00
• Podkalnu kapsētā –13.08. plkst. 15.00
• Jusku kapsētā –13.08. plkst. 16.00
• Eglīšu kapsētā –13.08. plkst. 17.00
Nīgrandes pagastā
• Bandzeru kapsētā – 27.08. plkst. 11.00
• Dziru kapsētā – 27.08. plkst. 12.30

• Elku kapsētā – 6.08. plkst. 11.00
• Dubes kapsētā – 6.08. plkst. 12.00
• Tērpju kapsētā – 6.08. plkst. 13.00
• Spolēnu kapsētā – 6.08. plkst. 14.00
• Kuršu kapsētā – 6.08. plkst. 15.00
Pampāļu pagastā
• Sirsniņu kapsētā – 7.08. plkst. 11.00
• Strumpju kapsētā – 7.08. plkst. 12.00
Rubas pagastā
• Jaunajos kapos – 28.08. plkst. 14.00
• Vecajos kapos – 28.08. plkst. 15.00
Saldus pagastā
• Mazbitīšu kapsētā – 6.08. plkst. 11.00
Šķēdes pagastā
• Ķingutu kapsētā – 27.08. plkst. 11.00
• Sārcenes kapsētā – 27.08. plkst. 12.00
• Zutēnu kapsētā – 27.08. plkst. 13.00
• Šķēdes kapsētā – 27.08. plkst. 14.00
Vadakstes pagastā
• Priedulas kapsētā – 13.08. plkst. 14.00
• Bileiķu kapsētā – 13.08. plkst. 16.00
Zaņas pagastā
• Pirtsgaru kapsētā – 21.08. plkst. 12.00
• Silaiņu kapsētā – 21.08. plkst. 13.00
• Baļķu kapsētā – 21.08. plkst. 14.00
• Spārņu kapsētā – 21.08. plkst. 15.00
Zirņu pagastā
• Būriņu kapsētā – 13.08. plkst. 11.00
• Sesiles kapsētā – 13.08. plkst. 12.00
• Pidraišu kapsētā – 10.07. plkst. 13.00
• Kasparleišu kapsētā – 10.07. plkst. 14.00
Zvārdes pagastā
• Zvirgzdiņu kapos – 7.08. plkst. 15.00
• Ķērkliņu kapos – 7.08. plkst. 16.00
• Piemiņas brīdis Rīteļu kapos – 7.08. plkst. 17.00
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Saldū notika
vasaras
saulgriežu
pasākums

Vasaras saulgriežu pasā
kumā savus priekšnesumus
sniedza TDA “Kursa” un
kapela “Strops”, folkloras
kopa “Medainis” un postfolkloras grupa “Iļģi”.
Vakarā ikvienam bija
iespēja baudīt brīvdabas
kino un skatīties filmu
“Limuzīns Jāņu nakts krā
sā” kluba “Muziķene”
terasē.

22. jūnijā Saldus pilsētā
skaisti tika svinēti Vasaras
saulgrieži.

Pasākumu rīkoja Saldus novada pašvaldības
aģentūra “Saldus TIKS
centrs”, Saldus un Bro
cēnu mājražotāju biedrība
“RažoJums”, SIA “LLKC
Saldus birojs”, izsakām
pateicību par atbalstu arī
DJ Ziggy.

Iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem bija iespēja bau
dīt mājražotāju biedrības
“RažoJums” svētku tir
dziņu un mazpulcēnu zāļu
tirgu, izmēģināt roku vainagu pīšanā, vērot siera
siešanu, baudīt lustes
un jautrības visa vakara
garumā.

Postfolkloras
grupas
“Iļģi” koncerts notika
Valsts Kultūrkapitāla fon
da atbalstītā Saldus no
vada pašvaldības projekta
“Profesionālās
mākslas
pasākumu
pieejamības
nodrošināšana Saldus no
vadā 2016./2017. gadā.”
ietvaros.●

Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste

2016. gada JŪLIJS

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 70, 2016. gada 14. JŪLIJS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja 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.

24

