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Šajā numurā:
Domes sēde

Projektu aktualitātes

Pagastos

Pasākumu kalendārs

> 2. lpp.

> 9. - 10. lpp.

> 13.- 17. lpp.

> 19. - 20. lpp.

Sveiciens jaunajā mācību gadā

Indra Rassa, Saldus novada domes
priekšsēdētāja

Ar augusta lietavām un gājputnu
klaigām ardievas māj vasara.
Klāt 1. septembris – jauna darba
cēliena sākums skolēniem, studentiem, skolotājiem un, protams, arī
vecākiem.
Saldus novads jauno mācību gadu
sagaida ar pārmaiņām izglītības
iestāžu skaitā, sapostām telpām,
labiekārtotu apkārtni, pašvaldības
atbalstu pusdienām skolēniem no 5.
līdz 9. klasei.

Sirsnīgi pateicos visiem pašvaldības
izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un darbiniekiem par paveikto!
Īpašs paldies tiem, kuri pārmaiņās
spēj saskatīt iespējas, nevis draudus!
Pateicība vecākiem, kuri kopā ar
bērniem izvēlējušies mācīties mūsu
novadā.

2017. gada janvāra. Protams, tas rada
diezgan lielus izdevumus pašvaldības
budžetā, tie 2016. gada pēdējos četros
mēnešos būs 97 150 eiro. Pašvaldība
darīs visu nepieciešamo, lai esošais
skolu tīkls tiktu ne tikai saglabāts, bet
arī ļautu skolēniem iegūt kvalitatīvu
izglītību.

Nozīmīgs notikums šajā vasarā bija
3x3 nometne Saldū. Paldies Cieceres internātpamatskolai par lielisko
nometnes uzņemšanu!

Jaunajā mācību gadā vēlu visiem
skolēniem pašus labākos un mīļākos
skolotājus, labus mācību sasniegumus! Pedagogiem un darbiniekiem
novēlu – spēku, veselību un izturību!
Vecākiem – mīlestību un pacietību,
rūpējoties par bērniem!

Pārmaiņas šī vasara nesusi arī pedagogu atalgojumā. Valsts solītais algu
pieaugums pirmsskolas un mūzikas,
mākslas, sporta skolām un interešu
izglītības iestādēm jāsedz pašvaldībai
no saviem līdzekļiem. Ļoti priecājos,
ka varēsim pirmsskolas pedagogiem
nodrošināt 620 eiro par vienu slodzi,
bet pārējiem pedagogiem algas pieaugumu jau no 1. septembra, nevis no

Lai jaunais mācību gads mums
visiem
radošiem
panākumiem
bagāts!
Patiesā cieņā Indra Rassa, Saldus
novada domes priekšsēdētāja ●
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2016. gada SEPTEMBRIS

SALDUS NOVADA DOMES SĒDE
Atbalstīja
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Saldus novadā” pieteikumu, pro25. augustā notika Saldus no- jekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma
vada domes sēde. Domes sēdē saglabāšana un attīstība Saldus novadā
Skrundas novada Rudbāržu
tika skatīti 56 lēmumprojekti, to- un
starp lēmumprojekts par Vadakstes pagastā” idejas pieteikumu un propagasta pārvaldes vadītājas iecelšanu jekta “Saldus novada pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu mācību
Par Vadakstes pagasta pārvaldes vides modernizēšana” idejas pieteikumu.
vadītāju iecēla Eviju Mami.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs”
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

Apstiprināja Saldus novada paš
valdības aģentūras “Saldus radio”
2015. gada publisko pārskatu.
Apstiprināja grozījumus Saldus
novada stipendiju fonda nolikumā.
Turpmāk studentiem, kas saņem Saldus novada stipendiju, studiju laikā
vidējai atzīmei jābūt ne zemākai kā
7,0 balles. Precizēti arī citi punkti.
Saskaņā ar Saldus novada domes
šī gada janvāra un februāra domes
sēžu lēmumiem par Saldus novadā
esošo pašvaldības izglītības iestāžu
reorganizēšanu, likvidēšanu, dibinā
šanu un statusa maiņu, pieņēma
grozījumus un precizējumus 2013.
gada 11. jūlija saistošos noteikumos
Nr. 22 “Saldus novada pašvaldības
nolikums”.
Izdarīja grozījumus 2016. gada 7.
jūlija noteikumos Nr. 1 “Par ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā
(ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un
izlietošanu Saldus novada pašvaldībā
un tās budžeta iestādēs”.
Deleģēja SIA “Mērniecības datu
centrs” pastarpinātās pārvaldes uzdevumu – uzturēt Saldus novada
augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzi uz 1 gadu.
Apstiprināja aktualizētu Saldus novada attīstības programmas Investīciju
plānu 2013. – 2020. gadam.
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Apstiprināja jaunrades un tradīciju
centra “Kapelleru nams” un Saldus kultūrvēsturiskā mantojuma
centra “Kāre” darbības stratēģiju
2016.–2023. gadam, kā arī aktualizēto
Izglītības pakalpojuma attīstības
stratēģiju 2015. – 2020. gadam.
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2013. gada 25. jūlija
lēmumā “Par Saldus novada domes
komisiju/padomju
skaitliskā
un
vārdiskā sastāva apstiprināšanu un
komisiju/padomju priekšsēdētāju un
priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu”.
Izdarīja grozījumus 2014. gada 18.
decembra Saldus novada olimpiskās
sporta vienības nolikumā, papildinot tos ar 6. punktu “Olimpiādes
un Paralimpiādes medaļu ieguvēju
apbalvošana”.
Nodeva atsavināšanai vairākus
Saldus
novada
pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus,
kā arī apstiprināja Saldus novada
pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
No 2016. gada 1. septembra nolēma
nodot Saldus novada pašvaldības
finanšu
nodaļai
bezatlīdzības
lietošanā “Norēķinu centrs” darbības
nodrošināšanai
neapdzīvojamās
telpas Striķu ielā 2, Saldū, 1. stāvā.
Apstiprināja noteikumus Nr. 2
“Valsts mērķdotācijas sadales kārtība

pedagogu darba samaksa vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestādēs un pedagogu darba samaksas kārtība no pašvaldības
budžeta līdzekļiem Saldus novada
pašvaldībā”.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2013. gada 26. septembra
noteikumu Nr. 3 “Par Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju un pedagogu darba algu
tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas
un apstiprināšanas kārtību” izdošanas
tiesiskajā pamatojumā.
Pieņēma
kustamās
mantas
dāvinājumu
(ziedojumu)
Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte”
1330,03 eiro, Saldus novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādei “Sienāzītis” 1426,30 eiro,
Saldus novada pašvaldības Druvas
vidusskolai 1257,23 eiro un Saldus
novada pašvaldības Rubas pamatskolai 3075,24 eiro apmērā no SIA “Eu.
Promotions Baltic”.
Piešķīra līdzfinansējumu 300 eiro
apmērā biedrībai “Puķuzirnis Z”
sabiedriskās aktivitātes “Radošās
darbnīcas
Latvijai”
realizācijai;
biedrībai “Durvis uz radīšanu”
sabiedriskās aktivitātes “Druvas
amatierteātra un kapelas latviešu
biedrības
“Saknes”
(Krievija)
100 gadu jubilejas pasākumos”
realizācijai; biedrībai “Koris Saldava”
sabiedriskās aktivitātes “Lai skan”
realizācijai un 230,30 eiro biedrībai
“Saldus Boksa klubs” sabiedriskās
aktivitātes “Nogāzes pavēlnieks!”
realizācijai, slēdzot līgumu ar novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta īstenošanā.
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
mājas lapā: http://www.saldus.lv/pas
valdiba/dokumenti12/. ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par 2011. gada 22. decembra
noteikumiem “Par 2011. gada 22. decembra
Saldus novada domes saistošo (saistošiem
Saldus novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Par
noteikumu Nr. 24 “Par
finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un
finanšu līdzekļu vai mantas
tās budžeta iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem””)
dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu
Sadaļas nosaukums
Sadaļas paskaidrojums
Saldus novada pašvaldībā un
1.Projekta nepiecie
Saistošajos noteikumos no
tās budžeta iestādēs” atzīšanu
šamības pamatojums. teiktā kārtība dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un šo
par spēku zaudējušiem
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 7. jūlija
sēdeslēmumu (protokols Nr. 7 68.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
trešo daļu.
Atzīt par spēku zaudējušiem 2011. gada 22. decembra
Saldus novada domes saistošos noteikumus Nr. 24 “Par
finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un
tās budžeta iestādēs”.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

D. Konuševskis ●

2. Īss projekta satura
izklāsts.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

dāvinājumu (ziedojumu) izpildes kārtība un rīcība ir saistoša
tikai pašvaldībai un pašvaldības
iestādēm, līdz ar to šo kārtību
var noteikt ar pašvaldības
iekšējo normatīvo aktu.
Atzīt minētos saistošos noteikumus par spēku zaudējušiem.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Jautājums izskatīts domes Ekonomikas un budžeta komisijā
un atbalstīts domes Finanšu
komitejā.

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” aicina
dalībniekus pieteikties amatiermākslas kolektīvos
2016./2017. gada sezonā
Aicinām pievienoties amatier
mākslas kolektīvu un radošu cilvēku
saimei, atrodot sev tīkamu brīvā laika nodarbi un gūstot prieku, kopā
darbojoties, dejojot, dziedot, gleznojot, muzicējot, aužot vai spēlējot
teātri.

p ieteikties sekojošos amatiermākslas
kolektīvos

Skaisti koncerti un izstādes, tuvāki
un tālāki izbraukumi un ceļojumi,
jaunas prasmes un jauni draugi –
pozitīvas emocijas bagātinās un darīs
interesantu jūsu ikdienu!

• Rozā grupa – 5 – 6 gadu vecums;

Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Saldus TIKS centrs” aicina dalīb
niekus līdz 15. septembrim

Bērnu tautas deju kolektīvā
“Dzīpars”
• Oranžā grupa – no 3 gadu vecuma;
• Baltā grupa – 4 – 5 gadu vecums;
• Sarkanā grupa – 1. – 2. klase;
• Dzeltenā grupa – 2. – 3. klase;
• Violetā grupa – 3. – 4. klase.
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
20633299 (vadītāja Baiba Rāzna).

Mēģinājumi notiks:
• Oranžā, Baltā un Rozā grupa:
pirmdienās un trešdienās no plkst.
17.00 līdz 19.30 Saldus Mūzikas un
mākslas skolu deju zālē, Avotu ielā
12a.
• Sarkanā, Dzeltenā un Violetā
grupa: otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 16.00 līdz 19.00 bijušās Saldus
1. vidusskolas zālē, Kuldīgas ielā 3.
Pirmā
tikšanās
paredzēta
7. septembrī Saldus Mūzikas
un mākslas skolu akustiskajā
koncertzālē. Plkst. 17.30 – skolas vecuma bērniem, plkst. 18.00 – pirmsskolas vecuma bērniem.
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TDA “Kursa” un studijās
• TDA “Kursa” mazā studijā (4. –
5. klase, bijusī BDK “Dzīpars” Zaļā
grupa);
• TDA “Kursa” studijā (6. – 9. kl.);
• TDA “Kursa” (jaunieši 16 – 20
gadi).
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26017399 (vadītāja Inese Buša).
Mēģinājumi notiks bijušās Saldus
1. vidusskolas zālē, Kuldīgas ielā 3.
• TDA “Kursa” pirmdienās un
trešdienās plkst. 19.00 – 22.00;
• TDA “Kursa” studija pirmdienās
un trešdienās plkst. 17.30 – 19.00;
• TDA “Kursa” mazā studija
pirmdienās un trešdienās plkst.
16.30.

2016. gada SEPTEMBRIS

došai vienībai un varēsi izjust kopā
dziedāšanas prieku, kas mūs aizvedīs
uz Latvijas 100-gades svinību
skatuves.
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26142382 (diriģents Ivars Krauze).
Mēģinājumi:
• otrdienās, ceturtdienās plkst. 18.30
Saldus Mūzikas un mākslas skolu
ēkas telpās, Avotu ielā 12a.

Tautas lietišķās mākslas studijā
“Saldus”
Latviešu etnogrāfijā sastopamo
tekstiliju ornamentu, krāsu un formu
pētniecība.

• TDA “Kursa” mazajai studijai (4.
līdz 5. kl.) – 5. septembrī plkst. 18.00
bijušajā Saldus 1. vidusskolā;
• TDA “Kursa” un studijai – 5.
septembrī plkst. 19.00 bijušajā Saldus 1. vidusskolā.

Seno tekstilizstrādājumu kopēšana
un saglabāšana mūsdienās. Tautas
mantojuma bagātības izmantošana
un pielietojums mūsdienu apģērbā
un interjera priekšmetu veidošanā.
No senatnes līdz mūsdienām (aušana,
mezglošana, adīšana, tamborēšana,
filcēšana, frivolitē u.c.) – tik plašs
ir rokdarbu klāsts, kurus iespējams
apgūt nodarbībās studijā.

Vidējās paaudzes deju kopas
“Bandava” D un E grupā

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26553947 (vadītāja Agrita Rimkus).

Tikšanās:

Pieteikšanās un sīkāka informācija:
zvanot
pa
tālruni
29211319
(kolektīva mākslinieciskā vadītāja
Santa Laurinoviča).
Mēģinājumi notiks bijušās Saldus
1. vidusskolas zālē, Kuldīgas ielā 3

Nodarbības:
• pirmdienās plkst. 12.00 – 14.00 un
ceturtdienās 17.00 – 19.00 Rīgas ielā
18 (ieeja no Tūristu ielas).

Pūtēju orķestrī “Saldus”

• otrdienās plkst. 19.00 – 23.00;
• ceturtdienās plkst. 19.00 – 23.00;
• svētdienās plkst. 11.00 – 14.00 vai
18.00 – 21.00.

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
29458859
(diriģents
Artūrs
Maculēvičs).

Sieviešu korī “Varavīksne”

• trešdienās plkst. 18.00 un sestdienās
plkst. 13.00 Saldus Mūzikas un
mākslas skolu ēkas telpās.

Latvieši ir tauta, kura pulcējas kopā
izdziedāt savu prieku, savu bēdu,
savu lūgsnu un savu dvēseli. Kam
vēl, ja ne sievietēm, zināms dzies
mas spēks no šūpļa dziesmas līdz
Latvijas dižākajām un spēcīgākajām
dziesmām. Pievienojies mūsu dzie
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Mēģinājumi:

Pūtēju orķestra ansamblī
“Saldus”
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26429755 (vadītājs Uldis Kuncis).

Mēģinājumi:
• trešdienās plkst. 17.00 Saldus
Mūzikas un mākslas skolu ēkas
telpās.

Saldus novada jauktajā korī
“Saldava”
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
29332874 (diriģente Itana Lipšāne).
Mēģinājumi:
• pirmdienās un ceturtdienās plkst.
19.00 Saldus Mūzikas un mākslas
skolu ēkas telpās.
Folkloras kopā “Medainis”
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
29775878 (vadītāja Sarma Ūpe).
Mēģinājumi:
• trešdienās plkst. 18.00 Kapelleru
namā, Striķu ielā 7.

Jaņa Rozentāla Saldus
mākslinieku grupā
1953. gadā Saldus vidusskolas
skolotājs, mākslinieks Kārlis Taube
organizēja tēlotājas mākslas pulciņu
ar nolūku saglabāt izcilā novadnieka
Jaņa Rozentāla piemiņu un turpināt
mākslas dzīves tradīcijas pilsētā.
Studijas biedru sastāvs ir mainījies,
tradīcijas palikušas. Mākslinieki
glezno, izvērtē padarīto, organizē
meistarklases un kursus, dalās ies
paidos par mākslas aktualitātēm,
komplektē kopizstādes, radoši pa
vada laiku. Uzņem dalībniekus ar
priekšzināšanām kādā no tēlotājas
mākslas jomām.
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
29738726 (vadītāja Gunta Kraulere).
Nodarbības:
• pirmdienās no plkst. 17.00 līdz
20.00 studijas telpās, Tūristu ielā 7,
4. stāvā.
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Saldus Tautas teātrī
Teātris ir mākslas veids, kurā
nekad nav par vēlu sākt sevi piln
veidot, kurā neviens nav par jaunu
vai vecu. Aicinām pievienoties
mūsu draudzīgajam un radošajam
kolektīvam jaunus dalībniekus,
kuri vēlas piepildīt savus sapņus uz
skatuves.
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
29959590 (režisore Inese Legzdiņa).
Mēģinājumi:
• ceturtdienās un piektdienās plkst.
18.30 Avotu ielā 12.

Kapelā “Strops”
Ja Jums ir instruments un vēlme
spēlēt savam un citu priekam –
gaidām!
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26442783 (vadītāja Agrita Pile
niece).
Mēģinājumi:
• pirmdienās plkst. 19.00 Kapelleru
namā, Striķu ielā 7.

Saldus Danču klubā
Aicinām pa vienam vai pāros
tos, kuri vēlas izpaust sevi dejo
jot. Neiedziļinoties, kas rakstīts
pasē. Dejošana ir viens no
pozitīvās enerģijas apmaiņas vei
diem. Dančus mācīsimies, sākot ar
vienkāršākajiem latviešu, lietuviešu
un igauņu dančiem. Galvenais – visu
darīt ar prieku!
Informācija un pieteikšanās: zvanot
pa tālruni 29406338 (vadītājs Kārlis
Ērglis).
Nodarbības:
• divas reizes mēnesī (viena pirm
diena, viena piektdiena plkst. 19.00)
Kapelleru namā, Striķu ielā 7.
Pirmā tikšanās 3. oktobrī plkst.
19.00 Kapelleru namā.
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Eiropas senioru deju grupā
“Ciecerīte”
Mūsu devīze: “Novecot, bet nekļūt
vecam!”

NĀC UN PIEVIENOJIES
SALDUS NOVADA P/A “SALDUS
TIKS CENTRS” KOLEKTĪVIEM!

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26567692
(vadītāja
Rasma
Liekmane).
Mēģinājumi:
• otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 11.00 līdz 13.00 Saldus
pilsētas pensionāru biedrības telpās,
Kuldīgas ielā 13.

TDA “Kursa”un kapela “Strops”

Saldus senioru akordeonistu
ansamblī “Akords”
“Gadi nav šķērslis”– sevi un citus
iedrošina “Akorda” mūziķi. Galve
nais, lai būtu veselība, tad patiešām
neviens sapnis nav par lielu!
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
26359831 (vadītājs Guntis Ābols).

Bērnu tautas deju kolektīva “Dzīpars”
Baltā un Rozā grupa

Mēģinājumi:
• pirmdienās un piektdienās plkst.
15.00 – 17.00 Saldus pilsētas
pensionāru biedrības telpās, Kuldīgas
ielā 13.

Krievu tautas mūzikas
ansamblī “Lira”

Saldus Tautas teātris

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
29987892
(biedrības
vadītāja
Ludmila Žizņevskaja).
Mēģinājumi:
• trešdienās un svētdienās plkst.
11.00 Krievu kopienas telpās, Striķu
ielā 28.

Deju kopa “Bandava”

Slāvu tautas tradīciju
ansamblī “Živica”
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni
27043020 (vadītāja Ilze Gromova).
Mēģinājumi:
• otrdienās plkst. 17.00 – 19.00
un piektdienās plkst. 16.00 – 19.00
Kapelleru namā, Striķu ielā 7.●

Saldus senioru akordeonistu ansamblis
“Akords”
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2016. gada SEPTEMBRIS

Saldū notika Starptautiskais
gaisa balonu festivāls “Saldum – 160”

Gaisa baloni pirms pacelšanās Druvas lidlaukā

Una Griškeviča, projekta sabiedrisko attiecību vadītāja
22. un 23. jūlijā Saldū notika Starptautiskais gaisa
balonu festivāls “Saldum – 160”, kurš bija viens no
pilsētas jubilejas gada centrālajiem pasākumiem.
Ar krāšņu vakara lidojumu virs Saldus novada un
balonu spīdēšanu Saldus ielās 23. jūlija vakarā veiksmīgi
noslēdzās Starptautiskais gaisa balonu festivāls
“Saldum – 160”.

Savukārt festivāla producents Jānis Kļaviņš uzsver:
“Liels paldies Saldus novada pašvaldībai, kas saviem
iedzīvotām sarīkoja šos skaistos svētkus par godu pilsētas
jubilejai, paldies viesmīlīgajiem pilsētas un apkārtnes
iedzīvotājiem, kas cītīgi sekoja gaisa balonu lidojumiem,
kuplā skaitā gan no rīta, gan vakarā ierodoties balonu
starta vietā! Īpašs paldies to zemju un māju iemītniekiem,
kuru teritorijā pēc lidojuma piezemējās gaisa baloni
un kuri laipni sagaidīja ekipāžas, apdāvinot viņus ar
visdažādākajiem lauku labumiem! Un, protams, liels
paldies Latvijas un Lietuvas gaisa balonu pilotiem un
visiem, visiem – tostarp manai komandai un tehniskajiem
darbiniekiem, kas palīdzēja organizēt šo festivālu! Ceru,
ka mums izdevās un ka cilvēki, kas uz Saldu brauca no
visas Latvijas un ne tikai, tiešām novērtēja šīs vasaras
vērienīgāko gaisa balonu festivālu.”
Tikpat gandarīts par izdevušos festivālu ir festivāla teh
niskais direktors un gaisa balona pilots Kristaps Frickauss,
no sirds sakot paldies visiem pilotiem un komandām,
konsultantiem, atbalstītājiem, sponsoriem un organizatoriem.●

Lai festivālu padarītu krāšņāku, tajā piedalījās septiņas
gaisa balonu ekipāžas (komandas) no Lietuvas, līdz ar to
skatītājiem bija iespēja priecāties par teju divdesmit balonu lidojumu, bet sestdienas vakarā saldeniekus un viesus
vairākās pilsētas vietās priecēja balonu spīdēšana.
Abas festivāla dienas bija labvēlīgas lidojumiem: notika
visi trīs ieplānotie lidojumi – gan piektdien, 22. jūlijā, gan
sestdien, 23. jūlijā, baloni devās lidojumos gan no rīta, gan
vakarā, priecējot skatītāju simtus. Savukārt piektdienas,
22. jūlija, vakarā Saldū notika degļu parāde, par kuru
priecājās arī paši festivāla dalībnieki. “Esam ļoti priecīgi
par to, kā mūs uzņēma skatītāji Saldū! Arī policija nāca
talkā, pieskatot, lai viss notiktu augstākajā līmenī. Tāpat
esam pateicīgi festivāla rīkotājiem par labo organizāciju,”
pauda gaisa balona pilote Renata Narbute no Klaipēdas
(Lietuva).
“Saldus novada pašvaldības vārdā izsaku vislielāko
pateicību Saldus novada iedzīvotājiem un viesiem, kuri
baudīja šo pasākumu un to kuplināja ar savu klātbūtni.
Festivāls pulcēja apmeklētājus ne tikai no Saldus un citām
Latvijas vietām, bet arī no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Polijas u.c. Paldies visām gaisa balonu ekipāžām un
cilvēkiem, kuri palīdzēja organizēt vienu no Saldus
pilsētas 160 gadu jubilejas skaistākajiem pasākumiem!”
stāsta Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” direktores
p.i. Maija Rjabova.
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Saldū notika Rozentāla ielas svētki
aktīviem un krietniem iedzīvotājiem,
bet arī ar divām baznīcām, muzeju
un skolu. Pasākuma apmeklētājus
uzrunāja arī J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Inese Gruša, kā arī J.
Rozentāla ielas iedzīvotāja Dzintra
Freimane.
Zane Sproģe p/a “Saldus TIKS
centrs”
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Spītējot lietum, 13. augustā par
godu izcilā latviešu mākslinieka
Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejai
un Saldus pilsētas 160 gadu jubilejai
Saldū notika Rozentāla ielas svētki.
Rozentāla ielas svētki tika veidots kā
mākslinieciski bohēmisks pasākums,
kura laikā iespējams baudīt dažādus
muzikālus priekšnesumus, kā arī radīt
mākslu vai pašiem kļūt par mākslas
objektiem, piedaloties radošajās
darbnīcās.
Rozentāla ielas svētkus atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra
Rassa.
Viņa
izteica
gandarījumu, ka šogad – J. Rozentāla
un Saldus pilsētas jubilejas gadā –
Saldū notiek šādi svētki, un ka esam
vienu soli priekšā Rīgai, kas tikai
tagad domā par J. Rozentāla laukumu. Saldū J. Rozentāla iela jau ir. J.
Rozentāla iela var lepoties ne tikai ar

Mazākie svētku apmeklētāji varēja
ķert pavisam mazus vai milzīgus
ziepju burbuļus, uzdāvināt J.
Rozentāla ielai savu mākslas darbu,
zīmējot ar krītiņiem uz asfalta vai
ar krāsām uz papīra šķīvīša, veidot
pašiem savus sapņu ķērājus, iegūt
krāsainus matus un interesantu
frizūru, kā arī zelta tetovējumus un
sejas apgleznojumu.
Pasākuma
apmeklētāji
varēja
piedalīties Saldus mākslas skolas
audzēkņu un J. Rozentāla Saldus
mākslinieku grupas gleznu un kanvu
izsolē. Jāteic, ka svētku apmeklētāji
ļoti aktīvi izmantoja iespēju atbalstīt
Saldus novada māksliniekus. No
izsolei sagatavotās 21 gleznas, ko
bija gleznojuši 11 mākslinieki,
izsolītas tika 18 gleznas 3 līdz 50
eiro vērtībā. Pasākuma organizatori
ir gandarīti, ka gandrīz visas Saldus novada mākslinieku, gan jauno,
gan pieredzējušo, gleznas atrada
vietu saldenieku un pilsētas viesu
mājokļos.
Pasākuma apmeklētāji varēja baudīt
plašu svētku muzikālo daļu. Jau no

plkst. 11.30 svētku apmeklētājus
priecēja Ginta Smukā priekšnesums,
vēlāk uz skatuves kāpa arī grupas
“Ezeri”, “MyRadiantU”, “Rīgas
Modes”, “Goran Gora”, kā arī solists
Kārlis Kazāks.
Svētku apmeklētājus izklaidēja
garkāji, mīmi, dzīvās skulptūras.
Katrs varēja atstāt krāsainu plaukstas
nospiedumu kā sveicienu J. Rozentāla
ielai, kā arī iegūt hennas zīmējumu
vai savu karikatūru. J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejs
arī bija atvērts apmeklētājiem un
piedāvāja savas aktivitātes.
Plkst. 18.00 sākās gaidītā un
viskrāsainākā Rozentāla ielas svētku
daļa – Holi krāsu ballīte ar DJ Ziggy,
kurā piedalījās visu paaudžu svētku
apmeklētāji.
Rozentāla ielas svētku vakara daļā
uz skatuves kāpa grupas “Gain Fast”,
“Z-Scars”, “Dzelzs Vilks”, kā arī
Fēlikss Ķiģelis. Par dejām līdz pirmajai rīta gaismai rūpējās enerģiskais
DJ Ziggy.
Vakarā J. Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzeja pagalmā varēja
baudīt brīvdabas kino – latviešu
filmas “Emīla nedarbi” un “Dāvana
vientuļai sievietei”.
Ar Saldus novada domes atbalstu
pasākums notika bez maksas.
Pasākumu rīkoja Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs”. ●
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Saldus novadā atjaunota ebreju kapsēta

Atjaunotā Ebreju kapsēta

Edijs Mačukāns, Zirņu pagasta
pārvaldes vadītājs
Ar vācu brīvprātīgo jauniešu
palīdzību un sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām, ik gadu tiek atjaunotas
Ebreju kapsētas Latvijā. Šogad par
atjaunojamu tika izvēlēta kapsēta
Saldus novada Zirņu pagastā,
vietā, kur Rīgas – Liepājas šosejai
piekļaujas ceļš no Saldus.
Nenogriežoties uz šoseju, bet turpinot ceļu taisni, nonākam uz ceļa, kuru
vietējie iedzīvotāji pazīst kā veco
Rīga – Liepāja šoseju, un tur ceļa
kreisajā pusē atrodama jaunatklātā
Ebreju kapsēta. Šī gada 12. augustā
kapsēta tika svinīgi atklāta.
Šī kapsēta netika izvēlēta nejauši.
To kā vienu no svarīgākajiem atjaunojamajiem objektiem ieteikusi Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, bet vistuvāk kapsētas vēsturi
izzinājis muzeja “Ebreji Latvijā”
direktors Iļja Ļenskis. Kapsētas
atjaunošanas projekta plānošana
sākās jau 2015. gada 30. septembrī,
kad Latvijā ieradās biedrības “LOT
e.V.” priekšsēdētājs Klauss Peters
Rekss (Klaus Peter Rex), kurš ir
aktīvs projektu rakstītājs, tādējādi
spēj piesaistīt finansējumu, lai tos
realizētu.
Galvenie projekta īstenotāji bija 14
jaunieši – 13 no Vācijas un viena meitene no Latvijas, kura regulāri kopš
projekta aizsākumiem 2005. gadā
piedalās kapsētu sakopšanas darbos.
Saldū jaunieši ieradās 2. augustā,
darbus uzsāka nākamajā dienā, bet
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jau 11. augustā darbi kapsētā tika
pabeigti. Padarītais darbs visos
kapsētas atklāšanas dalībniekos
viesa neviltotu sajūsmu – teritorija,
kura bija pārvērtusies par mežu,
attīrīta no krūmiem un kritušajiem
kokiem, veikta pieminekļu tīrīšana,
kā arī izrakti kritušie pieminekļi un
iebetonēti atpakaļ uz pamatiem. Katrs
piemineklis ir nofotografēts un tam
piešķirts numurs, lai varētu iztulkot
uz pieminekļiem rakstīto un izveidot kapsētas karti. Kapsētā izveidoti
celiņi ar smalcinātu zaru segumu,
kā arī veikti kapsētas ierobežošanas
darbi un pagaidu ieejas izveidošana.
Kapsētas atklāšanas svinīgā cere
monija izvērtās par ļoti sirsnīgu
pasākumu. Ar runu uzstājās gan Saldus novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Didzis Konuševskis un
Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs
Edijs Mačukāns, gan ļoti gaidīti
viesi: Izraēlas vēstniece Latvijā
Lirona Bar-Sadē (Lironne Bar-Sadeh), Latvijas Ebreju draudžu un ko
pienu padomes izpilddirektore Gita
Umanovska, Vācijas vēstniecības
kultūras atašejs Aleksandrs Čuikovs,
muzeja “Ebreji Latvijā” direktors Iļja
Ļenskis, jauniete no Vācijas, viena
no projekta dalībniecēm, Hanna
Drasnina un pats projekta organizators Klauss Peters Rekss.
Atklāšanas runās daudz tika
uzsvērts, cik svarīgi ir atcerēties
vēsturi, sakopt savu senču kapa
vietas, kā arī izteikta pateicība
brīvprātīgajiem, kuri ir padarījuši
vislielāko darbu un īstenojuši
iecerēto. Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Didzis
Konuševskis savā runā apliecināja,
ka Saldus pašvaldība nodrošinās
kapsētas uzturēšanu un veiks tās
reģistrāciju. Arī turpmāk biedrība
“LOT e.V.” plāno sakopt Ebreju
kapsētas Latvijā un nākamajā gadā
tas varētu notikt Sabilē.●

Vispasaules “Miera
Skrējiens 2016”
piestāj Saldū
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS
centrs” tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste
Saldū, O. Kalpaka laukumā, 9.
augusta pēcpusdienā notika vispa
saules “Miera Skrējiens 2016”
dalībnieku sagaidīšana.
Šai dienā skrējiena dalībnieki
mēroja ceļu no Tukuma līdz
Skrundai, un Saldus tika izvēlēta
kā vieta, kur notika svinīgā
ceremonija. Skrējējus O. Kalpaka
laukumā sagaidīja Saldus novada
domes vadība. Ceremonijas laikā
internacionālie skrējēji uzrunāja
klātesošos, skaidrojot skrējiena
misiju, vadot interesantu spēli
bērniem un pasniedzot lāpu no rokas
rokā.
“Miera Skrējiens 2016” ir vispa
saules stafetes skrējiens, kurā
cilvēki, nododot no rokas rokā
miera uguns lāpu, tiecas vairot mieru, draudzību un harmoniju. Katrā
skriešanas posmā pastāvīgajiem
pasaules komandas skrējējiem pie
vienojas vietējie entuziasti. Skrējiena
dalībnieki uzsvēra, ka Saldū viņus
sagaidīja patiesi liela komanda un
skrējēji bija gan izturīgi, gan prieka
pilni veikt skrējiena posmu no
Rīgas – Liepājas šosejas pie robežas
ar Remti līdz O. Kalpaka laukumam
Saldū.
Saldus posmā skrējienu organizēja
Saldus novada sporta darba vadītāja
Elga Grota sadarbībā ar Igoru
Miņenko un biedrībām “J.F.X” un
BMX “Ozolēni”. Pateicoties šai
sadarbībai, sanākušie varēja vērot
BMX
paraugdemonstrējumus.
Skrējienā piedalījās sportisti un
sporta entuziasti no dažādām
biedrībām. ●
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Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” realizē nodibinājuma
“CEMEX Iespēju fonds” atbalstīto projektu “Ieraugi vēsturi!”
Šobrīd projekts vēl ir tapšanas
Kā radās šāda ideja?

Līga Šaule, mākslu attīstības
biedrības “Ilizana” v aldes priekš
sēdētāja
Laika posmā no 1. jūnija līdz
30. novembrim mākslu attīstības
biedrība
“Ilizanna”
realizē
nodibinājuma “CEMEX Iespēju
fonds” atbalstīto projektu “Ieraugi
vēsturi!”.
Projekta mērķis ir izveidot interesantu, mūsdienīgu, vizuāli iespaidīgu
materiālu, ar kura palīdzību gan
saldeniekiem, gan pilsētas viesiem
pastāstīt par Saldus miesta tapšanu
un Kapelleru dzimtas nozīmi tajā.

Nīgrandes pirmsskolas izglītības
iestādes projekts
“Atraisīt lasīt
prieku”
Aušrute Krasucka, Nīgrandes
pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Griezīte” projekta koordinātore
Nīgrandes pirmsskolas izglītības
iestāde “Griezīte” realizēja projektu “Atraisīt lasīt prieku” Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes 2016. gada projekta
“Īstenojam ideju” ietvaros.
Projekta mērķis – pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci,
izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un
metodiskos paņēmienus, dažādojot
lasītprasmes
apguves
procesu
bērniem, un sniegt praktiskus ieteikumus vecākiem, bērnu lasītprasmes
attīstīšanai.
Pedagogi savas zināšanas papla
šināja divās izglītojošās nodarbībās,

Izstādē “Ražots Saldū” Artūrs
Krūmiņš prezentēja animētu J.
Rozentāla gleznu “Pēc dievkalpojuma”. Tas bija gana iespaidīgi un radās
vēlme likt lietā redzēto. Tūlīt pat
sekoja vēl viens idejas ierosinātājs.
Kapelleru nama pirmā īpašnieka
Eduarda Kapellera mazmazmazmazmeita Sigrid Stahler – Gey biedrībai
atsūtīja unikālus fotomateriālus un
savas mammas atmiņu stāstu par
Kapelleru dzimtu un viņu dzīvi
Frauenburgā.

stadijā. Esam iegādājušies televizoru, sākuši gatavot materiālus
nodarbībām
skolēnu
grupām.
Biedrības sadarbības partnere, bijusī
vācu valodas skolotāja, Lilita Vidiņa
no vācu valodas uz latviešu valodu
ir iztulkojusi apjomīgu materiālu par
Kapelleru dzimtu, bet Artūrs Krūmiņš
jau ir iekustinājis ziedlapiņas Kapelleru ābeļdārzā.
Sākoties mācību gadam, aicināsim
ciemos skolēnus, bet novembrī
pasākumā “Mūsu Saldus stāsts” būs
aicināts ikviens interesents.

Pietrūka tikai viens puzles gaba
liņš – nauda idejas realizācijai.
Paldies nodibinājumam “CEMEX
Iespēju fonds”, ka saredzēja mūsu
idejā potenciālu.

Ja vēlaties uzzināt, kas ir Kapelleru “krupītis”, ko Kapelleri sauca
par “Valleruku” un citas interesantas lietas, sekojiet līdzi informācijai
uz Kapelleru nama info stenda,
www.saldus.lv un afišu stabiem.●

datorprasmju pilnveidošanā
ino
vatīvu materiālu veidošanā un
pielietošanā, bērnu lasītprasmes
veicināšanai. Pedagogi vairāk uz
zināja par apmācību iespējām
ActivBoard.lv lietošanā, izmantojot
interaktīvās
tehnoloģijas
aizraujošākai lasītprasmes apguvei
bērniem agrīnajā vecumā.

projekta laikā grupā “Sprīdīši” tika
izveidots mūsdienīgs valodas centrs
“Gudrinieks”, kurā atrodas grāmatu
plaukts ar aizraujošām bērnu
grāmatām. Ērtākai sēdēšanai iegādāti
sēžammaisi un mīkstie diski. Pirms
lentas pārgriešanas un nokļūšanas
valodas
centā
“Gudrinieks”,
bērni piedalījās Rūķa Gudrinieka
sarīkotajā viktorīnā. Bērni centās
atbildēt uz Rūķa Gudrinieka saga
tavotiem jautājumiem. Noslēgumā
visi tika pie balvām.

Vecākiem tika noorganizēta viena
izglītojoša lekcija “Kā bērnu padarīt
par sekmīgu lasītāju”, sniedzot
konsultācijas vecākiem, uzsverot
priekšā lasīšanas lielo nozīmi.
Pirmsskolas vecuma bērni projekta ietvaros kopā ar Rūķi Gudri
nieku apmeklēja Nīgrandes pagasta
Kalnu bibliotēku. Tur interesentus
uzņēma bibliotekāre Ieva Kalvāne,
pārģērbusies par Gudro Pūci. Viņa
mums pastāstīja par bibliotēkas
darbību un kā bērns var kļūt par
lasītāju.
Lai bērnos radītu vēlmi pašam
lasīt un interesēties par grāmatām,

Izsakām pateicību Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldei
par iespēju piedalīties projektā,
Nīgrandes pagasta pārvaldei un z/s
“Zeltiņi” par atbalstu.●

Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkā
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Piedalies projektā ““Zaļā”
improvizācija stellēs”
Andra Kauliņa-Ostrovska, projekta vadītāja
Ar biedrības “KIT” atbalstu ikvienam interesentam
ir iespēja izaust savu krāsaināko lupatiņu vai “maizes
maisiņu” deķi projekta ““Zaļā” improvizācija stellēs”
ietvaros, kura mērķis ir apgūt tradicionālo aušanas
mākslu, izmantojot otrreizējās pārstrādes materiālus.
Pieteikties apmācībām var līdz 5. septembrim, zvanot pa tālruni 26553947 (Agrita Rimkus). Oktobrī visi
izaustie darbi tiks izvietoti izstādē.
Projekta ietvaros ir iespēja piedalīties akcijā, sakrājot
un nododot visvairāk maizes maisiņus, kuri tiks ieausti
“maizes maisiņu” deķī. Nodot maizes maisiņus var līdz
17. oktobrim, zvanot Andrai Kauliņai-Ostrovskai pa
tālruni 26482633.
Apmācību pirmā diena paredzēta jau 12. septembrī
plkst. 12.00 tautas lietišķās mākslas studijas “Saldus”
telpās (Rīgas ielā 18). Akcijas uzvarētājs tiks noteikts
18. oktobrī, kurš saņems lielo gardumu balvu! Nāc un
piedalies!
Projektu ““Zaļā” improvizācija stellēs” īsteno biedrība
“Puķuzirnis Z”, atbalsta biedrība “KIT” un Saldus
novada p/a “Saldus TIKS centrs”.●
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Projekts “Spēlē spēli – senu,
jaunu, veidotu” gūst atbalstu
Mārtiņš Lagzdons, bied
rība “KABata” valdes
priekšsēdētājs
Kursīšu attīstības bied
rība “KABata” izstrā
dājusi projektu “Spēlē
spēli – senu, jaunu,
veidotu”, kas tika ies
niegts biedrības “KIT”
izsludinātajā
projektu
konkursā “Radošā ideja
vieno…” (finansiāli atbalsta Saldus novada
projektu fonds biedrības
projektā “Radošā ideja
vieno…”).
Projekts guva pilnīgu atbalstu 540.72 eiro apmērā.
Projekta mērķis ir saturīga
brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošana un
radošo spēju attīstīšana
bērniem un jauniešiem
Kursīšu pagastā, izmantojot dažāda veida spēles.

Projekta
vienojošais
elements ir spēle, kas
apvieno
gan
dažādu
iestāžu darbiniekus, pro
jekta
komandu,
gan
dažādu paaudžu cilvēkus,
pasākuma apmeklētājus,
spēļu
lietotājus
un
veidotājus.
Ar
spēļu
palīdzību tiks saglabāts
un popularizēts Kursīšu
kultūrvēsturiskais manto
jums (senā apbūve), radīts
produkts Saldus novada
iepazīšanai, sekmēta sa
darbība
iestādēm
un
organizācijām.
Projekta laikā tiks izga
tavotas puzles, dažādas
āra lielformāta spēles,
intelektuāla spēle “Saldus novads”, organizēta
“Spēļu diena” Kursīšu
pagasta
iedzīvotājiem
un iegādātas tehnika, lai
spēles varētu izgatavot, –
A3 laminators un papīra
giljotīna.●

SPORTA AKTUALITĀTES
“Bērnu rallijs 2016” pēdējā atlases kārta notika Saldū

Kintija Ozola, projekta vadītāja
“Bērnu Rallijs 2016” ir bezmaksas
izglītojošas riteņbraukšanas sacen
sības bērniem un jauniešiem, kuras organizē VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”. 14. augustā
risinājās pēdējā sacensību atlases
kārta, kas notika Saldū, Tirgus laukuma teritorijā.
Sacensību ietvaros dalībniekiem
bija jāpierāda savas prasmes
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velotrasē, kurā, izmantojot savus
vai pasākuma rīkotāja sagādātos
velosipēdus,
bija
nepieciešams
pārvarēt dažādus šķēršļus. Velokartu trasē, kurā, vadot kājminamos
transportlīdzekļus, jāpārvar barjeras
un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, un, visbeidzot, dalībniekiem
bija jāapkopo visas savas zināšanas,
lai teorijas teltī pildītu uzdevumus,
kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumiem. Brīvajos brīžos, kad
dalībniekiem bija jāgaida starts

nākamajā sacensību posmā, darbojās
“pitstopu” aktivitātes – saistītas
ar drošību uz ceļa, precizitāti,
zināšanām par velosipēda tehnisko
aprīkojumu, kā arī ar radošumu.
Saldus pilsēta šogad izcēlās ar īpaši
kuplu dalībnieku skaitu, sasniedzot
kopā 60 dalībniekus, galvenokārt,
individuālo sacensību grupās, un tā
kļūstot par Kurzemes reģiona sud
raba medaļas ieguvēju, atpaliekot
no Liepājas pilsētas vien pa 20
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dalībniekiem. Individuālo sacensību
posmā dalībnieki, atbilstoši vecuma
grupām, startēja A grupā (no 6 līdz
7 gadiem), B grupā (no 8 līdz 10
gadiem) un C grupā (no 11 līdz 14
gadiem). Rezultātā tika noskaidroti
katras grupas finālisti, kas iegūst
iespēju startēt “Bērnu Rallijs 2016”
finālsacensībās 27. augustā Grobiņā,
Motofestivāla ietvaros:
A grupa (2009 – 2010. gadā
dzimušie):
1. vieta – Oto Dombrovskis;
2. vieta – Markuss Freibergs;
3. vieta – Kristians Dobrovoļskis.
B grupa (2006 – 2008. gadā
dzimušie):
1. vieta – Helmuts Vēza;
2. vieta – Uģis Vizulis;
3. vieta – Kristers Bluka.
C grupa (2002 – 2005. gadā
dzimušie):
1. vieta – Miks Putris;
2. vieta – Matīss Ābelnieks;
3. vieta – Ģirts Lukaševics.
Komandu grupa:
1. vieta – “Nav ieradušies”;
2. vieta – “Vēzīši”;
3. vieta – “Goblins from MARS”.
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Sacensību jaunākais dalībnieks
bija trīs gadus jaunais Aivars Gusts
Jansons, bet par “ERGO” simpātiju
balvu ieguvējiem tika nominēti trīs
brāļi Fjodorovi, kas sacensību laikā
izrādīja īpaši lielu aktivitāti, piedaloties visos pitstopos. Citas prieka
veicinošās balvas ieguva aktīvākie
un precīzākie “Pitstopa” jeb brīvo
brīžu aktivitāšu dalībnieki.
Paralēli aktīvo “Pitstopu” norisei dalībnieki varēja veidot radošos
darbus par tēmu “Ceļu satiksmes
drošība”, tie pasākuma laikā veidoja
īpašu izstādi, kas izdaiļoja pasākuma
norises vietu.
“Bērnu Rallijs 2016”, kuru organizē
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un SIA “Mārketinga projektu
aģentūra Fortius”, šogad noris jau 13.
gadu pēc kārtas un, līdzīgi kā citus gadus, bija devies arī uz citām pilsētām,
lai iepriecinātu mazos un lielos
velobraucējus, kā arī ieinteresētu vēl
nepieredzējušos braucējus pievērsties
ikdienas riteņbraukšanai.
Sacensības “Bērnu rallijs 2016”
apdrošina “ERGO”. Sacensības
atbalsta Ventspils pilsētas dome,
“Gandrs” un informē “Kurzemes

Radio”.
Gardumus
sacensību
dalībniekiem nodrošina “Limpo” un
“Kārums”.
“Bērnu Rallijs 2016” komanda bija
priecīga atrasties Saldū un cer, ka arī
dalībniekiem bija prieks piedalīties
un radās vēlme to darīt arī nākamgad.
Sacensību komanda aicina mazos un
lielos velobraucējus apmeklēt CSDD
izveidoto mājas lapu – www.berniem.
csdd.lv, kurā smelties zināšanas par
ceļu satiksmes noteikumiem, spēlēt
spēles un apmeklēt “Bērnu Rallijs
2016” sadaļu, kurā tiks ievietotas arī
sacensību fotogrāfijas.
Ceram uz tikšanos finālā Grobiņā
vai nākamgad kādā citā atlases kārtā
jau “Bērnu Rallijs 2017”! ●

“Bērnu Rallijs 2016” dalībnieki

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Ne vienmēr ir jāsacenšas, var arī sadarboties
Ilze Fišmeistere, JIC “Šķūnis”
jaunatnes lietu koordinatore
No 26. jūnija līdz 3. jūlijam
Saldū pulcējās 28 jaunieši no Latvijas, Spānijas, Maķedonijas un
Rumānijas, lai piedalītos Saldus JIC
“Šķūnis” rīkotā jauniešu apmaiņas
projektā “Sport for all” (Sports
visiem). Projekts tika īstenots programmas “Erasmus+” ietvaros.

Projekta ideja bija, izmantojot neformālās izglītības metodes,
jauniešiem parādīt to, ka ar sportu
un sportiskām aktivitātēm var nodarboties ikviens. Pārveidojot jau ierastas spēles, kā arī izveidojot jaunas,
uzsvaru liekot uz sadarbību, nevis
sacensību, ikvienam ir iespējams
izbaudīt sportu.
Projekta pirmajā dienā dalībnieki
iepazinās viens ar otru, tika veido-

ta stipra komanda. Tā kā jauniešu
apmaiņas ideja ir dot iespēju pašiem
jauniešiem pilnveidot savas līderu
prasmes, daudzas aktivitātes bija
jauniešu vadītas. Katru rītu pirms
brokastīm kāds no dalībniekiem
vadīja
skriešanas
nodarbību,
meditāciju utt. Lai dalītos ar dažādu
valstu
tradicionālajām
spēlēm,
katru dienu citas valsts jaunieši
pēcpusdienā visai grupai tās mācīja.
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Maķedoņu un spāņu spēles bija
tādas, kas tikušas spēlētas bērnībā,
savukārt rumāņi visiem iemācīja
OINU – rumāņu nacionālo spēli,
kas līdzīga beisbolam. Pirmais projekta vakars bija veltīts rumāņu un
latviešu apvienotajam nacionālajam
vakaram. Iemācījām gan latviešu dejas, gan apguvām rumāņu. Rumāņu
puisis Viktors pat bija sacerējis repa
dziesmu speciāli šim vakaram, viņš
arī projekta noslēgumā pārsteidza
visus ar īpaši projektam sacerētu
dziesmu.
Otrajā dienā dalībnieki vairāk
pievērsās projekta tēmai, tika apgūti
pareizas iesildīšanās un atsildīšanās
vingrinājumi, kā arī interaktīvas
trasītes veidā iepazīts youthpass
sertifikāts un astoņas mūžizglītības
kompetences. Savukārt, pēc pus
dienām bija iespēja pašiem piedzīvot
sadarbības
nevis
sacensības
principus, spēlējot ultimate frisbie.
Vakarā ar savu kultūru iepazīstināja
maķedoņi un spāņi.
Nākamā diena tika pavadīta
Ventspilī, kur apmeklējām Ventspils
jauniešu māju, kā arī pavadījām
laiku pludmalē, aktīvi sportojot. Atgriežoties atpūtas bāzē
“Zvejnieki”, dalībnieki devās saunā,
šāda pieredze dažiem dalībniekiem
bija pirmo reizi.
Projekta ceturtā diena bija
aktivitātēm bagāta, jo sākās darbs
pie pašu izveidotām metodēm,
spēlēm. Lai to būtu vieglāk izdarīt,
rīta sesijā dalībnieki saprata, kas ir

12

neformālā izglītība, kā veidot tās
principiem atbilstošas metodes.
Vēlāk internacionālās grupās tika izveidotas četras jaunas sporta spēles,
kas balstītas uz sadarbības principa. Vispirms dalībnieki izmēģināja
jaunās aktivitātes. Saņemot atsauksmes, spēles tika uzlabotas un
atlikusī dienas daļa tika veltīta video
filmēšanai, jo viens no projekta uzdevumiem bija izveidot pamācošus video ar jaunajām spēlēm, aktivitātēm,
tā lai to noskatoties, ikvienam būtu
skaidrs, kā šo aktivitāti novadīt
citiem. Vakars izvērtās jautrs, jo visi
piedalījās talantu šovā – grupa bija
ne tikai sportiska, bet arī ļoti radoša
un talantīga – bija gan dziedātāji, gan
dejotāji, gan žūrija, gan iedvesmojoša
runa, gan uguns šovs, gan “melnās”
maģijas priekšnesums.
Nākamā diena bija ļoti svarīga, jo
šajā dienā devāmies uz Pampāļiem,
kur sanākušajiem bērniem un
jauniešiem vadījām gan jaunās
spēles, gan tautu spēles. Pampāļu
jauniešiem un bērniem visvairāk patika tieši spāņu aktīvās spēles, kā arī
jaunizveidotā spēle – chillball, kurā
dalībniekiem jāpasargā un jānogādā
ūdens baloni. Bija liels prieks par to,
ka sanākuši tik daudz cilvēku, par
to izsaku lielu pateicību Pampāļu
jaunatnes lietu koordinatorei Gundai
Rozenbahai. Savukārt, atriežoties
Saldū, visi varēja iemācīties latvju
dančus.
Projekta noslēguma dienā notika
aktīvs darbs pie video montēšanas,
bet brīvākos brīžos dalībnieki devās
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apskatīt Saldu. Vakarā pašu plānots
un vadīts noslēguma vakars.
Liels prieks ir par to, ka izdevās
viss plānotais, starp dalībniekiem
izveidojās siltas, draudzīgas attie
cības un daudziem pavadītais laiks
Latvijā paliks atmiņā. Viens no
aktīvākajiem projekta dalībniekiem
bija Ģorģi Trphers (Gjorgji Trpchev)
no Maķedonijas. Viņš darbā speciāli
paņēmis atvaļinājumu, lai varētu
atlidot uz Latviju. Jaunietis pirms
tam bija dzirdējis dažādus stereotipus par latviešiem un ir priecīgs,
ka tie nav izrādījušies patiesi. “Kat
ram mājās ir daži tuvākie draugi, ar
kuriem tiekas katru dienu, un vairs
nav nekas, ko no viņiem mācīties.
Šeit mēs apmainījāmies pieredzē ar
svešiniekiem, sadraudzējāmies un
katru dienu ne tikai par viņiem, bet
arī par sevi uzzinu kaut ko jaunu.
Bērnībā daudz spēlējām spēles, bet
tagad tam vairs neatliek laika. Kad
aizlidošu mājās, sazvanīšu draugus,
sarunāsim dienu, kad atkal uzspēlēt
bērnības spēles,” saka Ģorģi. Jautāts,
kas vislabāk patika Latvijā, jaunietis
nespēj izvēlēties: “Daba, apkārtne,
cilvēki... Man te patīk viss.”
Saldus jauniešu atpūtas un
iniciatīvu centra “Šķūnis” pro
jekts “Sport for all” tika finansēts
ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija (paziņojums) atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisi
jai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās
informācijas
jebkuru
iespējamo izlietojumu.●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES

Sociālie dienesti Kurzemē aicina noteiktas iedzīvotāju grupas
pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai
Inese Siliņa, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko
attiecību speciāliste
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos ir sākta
bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta
invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga
rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz
2022. gada beigām projekta ietvaros tiks apmaksāti un
būs iespēja saņemt šādus pakalpojumus:
• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un
invaliditāti – četrus no individuālā atbalsta plānā
rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,
katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
• bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem–
divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pa
kalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība
izglītojošās atbalsta grupās;
• pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un
I vai II grupas invaliditāti – atbalsta plānā rekomendētus
sabiedrībā balstītos pakalpojumus vismaz 2 gadus:
o aprūpe mājās;

Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta “Kurzeme
visiem” ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no
Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi
ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta
sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un
maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs
esošo personu skaitu.
Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu
izstrādi veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki pēc noteiktas metodikas sadarbībā ar speciālistiem, kuri tiks
piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas vecumam
un vajadzībām. Ar pilngdīgām personām, kurām ir
garīga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāte
strādās sociālais darbinieks, psihiatrs un ergoterapeits,
savukārt ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un
invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās sociālais darbi
nieks, psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits.
Lai saņemtu individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta
apmaksātos sociālos pakalpojumus, aicinām jau tagad
sazināties ar sava novada sociālo dienestu un pieteikties
vajadzību izvērtēšanai.
Sociālā dienesta kontakti, lai pieteiktos individuālo
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei

o dienas aprūpes centrs;

Saldus novada Sociālais dienests

o specializētās darbnīcas;
o grupu dzīvokļi;

Slimnīcas iela 3, Saldus, tel. 63807666

o īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
o speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
o atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00
līdz 18.00 ●

PAGASTOS
Jaunauces pagastā
Aina Klaipa, sociālais darbinieks
5. un 6. jūlijā Jaunauces
dienas centrā tika organizēta
nometne bērniem “Jautrs vasaras
piedzīvojums”. Pasākumā piedalījās

Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu bērni. Nometnes dalībnieki
kopā ar pedagogiem apmeklēja Dobes kalnu, iepazinās ar Karaļavotiem
un padzērās garšīgo avotu ūdeni.
Rubas un Vadakstes pagastu bērni
tika iepazīstināti ar Jaunauces pili.
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Bērni nometnes laikā spēlēja dažādas
pagalma spēles un atrakcijas. Uz
ugunskura tika vārīta zupa. Vakarā
Jaunauces tautas namā bērni spēlēja
Xbox spēles un dažādas rotaļas.
Nometnes dalībnieki bija ļoti
apmierināti ar pavadīto laiku
Jaunaucē, nākošvasar šāda tipa
nometne tiek plānota Vadakstē.

Jaunlutriņu pagastā
Andris Mickēvičs, kul
tūras darba organizators
30. jūlijā Jaunlutriņos notika 11.
Jauno pagastu salidojums “Mūžam
Jauni”. Kopā pulcējās seši pagasti,
ieskaitot Jaunlutriņus. Tālākos viesus
sagaidījām no Jaunpiebalgas pagasta
Jaunsvirlaukas. Jaunpils, Jaunauce un
Jaunsāti bija tuvāki ciemiņi. Dienas
gaitā devāmies ekskursijā pa tuvāko
apkārtni. Rīta daļā ciemojāmies
lavandu laukos Ošeniekos, tad
devāmies pie novada dižākā ozola,
kur latviskā garā Daina Kazradze
iepazīstināja ciemiņus ar Lutriņu
tautastērpu. Edgars MežinieksVilmanis noskaņai spēlēja kokli,
ko pats gatavojis. Un, lai visi jautri
iekustētos, Aivars Ērglis organizēja
kopīgas sadraudzības spēles.

Tālāk ceļš veda pa sajūtu taku,
kur bija pagatavota silta un garšīga
zupa. Tad uz baznīcas pusi caur
pagānu kapiem, par kuriem pastāstīja
Sandra Medne. Lutriņu baznīcas
vēsturi pastāstīja Ilze Riere. Pēc tam
devāmies ciemos pie Ilzes Krūzi
ņas – “Medus ar zālītēm” – saim-
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nieces. Dažādus medus nobaudījuši,
devāmies uz Jaunlutriņu pagasta
pierobežu – Kabiles pagastu, kur
Aivars Bergmanis pastāstīja par
savā mežā izveidotajiem objektiem: “Baltā Vilka taku” un “Līvu
ielu”. Jaunlutriņos viesi, sportiskā
garā meklējot orientēšanās punktus,
iepazina Jaunlutriņu centru. Vakarā
visiem bija kopīga balle ar grupu
“Lietus blūzs”. Nākamais Jauno
pagastu salidojums notiks Jaunpils
pagastā. Izsaku vislielāko pateicību
visām čaklajām rokām, kas palīdzēja
dažādos darbos.

Kursīšu pagastā
Mārtiņš
Lagzdons,
Kursīšu
attīstības biedrība “KABata” valdes
priekšsēdētājs
Biedrība
“Kursīšu
attīstības
biedrība “KABata” aicina atsaukties
bijušos un esošos kursīšniekus, kuri
šobrīd darbojas kādā amatiermākslas
vai profesionālajā kolektīvā (dejās,
teātrī, folklorā, korī, ansamblī,
mūzikas grupā, lietišķas mākslas
pulciņā, u.tml.) Saldus novadā vai
citur Latvijā. Aicinām uz e-pastu:
biedriba.kabata@inbox.lv atsūtīt šā
das ziņas: vārds, uzvārds; kolektīva
nosaukums, darbības veids un
darbības vieta (piem., vokālais
ansamblis “Raksti”, Brocēnu novads); saistība ar Kursīšu pagastu
(piem., dzīvojis no 1975. līdz 1985.
gadam, mācījies Kursīšu pamatskolā,
strādājis u.tml.); kontakti (adrese,
e-pasts, tālrunis).
Mārtiņš
Lagzdons,
bibliotēkas-informācijas
vadītājs

Kursīšu
centra

No 12. jūlija līdz 13. jūlijam jau
septīto reizi Kurzemes novada
bibliotekāri tikās ikgadējā vasaras
konferencē – saietā “Dzīvesziņa

jaunajai paaudzei”, kas vienuviet
pulcēja 59 Talsu, Ventspils, Liepājas,
Saldus, Kuldīgas un šogad arī Tukuma bibliotēku pārstāvjus. Saldus
novadu pārstāvēja Mārtiņš Lagzdons
(Kursīšu
bibliotēka-informācijas
centrs),
Ligita
Popsujēviča
(Lutriņu bibliotēka), Līga Ņikitina
(Zirņu bibliotēka), Māra Ēberliņa
(Nīgrandes
bibliotēka),
Valda
Valaika (Saldus pagasta bibliotēka),
Aija Pelīte un Zaiga Freiberga (Saldus pilsētas bibliotēka).
Saietu organizēja Talsu Galvenā
bibliotēka, par pasākuma norises
vietu izvēloties Valdemārpili. 2010.
gadā tika aizsākta un iedibināta
tradīcija ik gadu rīkot izglītojošu
vasaras nometni Kurzemes reģiona
bibliotekāriem, kurā bibliotekāri
pulcējas divu dienu nometnē kādā
no Kurzemes novadiem, lai iepazītu
konkrētās vietas kultūrvēsturiskās,
dabas vērtības, mācītos tās apzināt,
nodot
informāciju
sabiedrības
vajadzībām un izglītošanai.
Pirmā konferences diena bija veltīta
izzinošām lekcijām, kas bija domātas
pašiem konferences dalībniekiem,
kā arī konkrētās norises vietas
iepazīšanai. Rīgas Lutera draudzes
mācītāja Kaspara Simanoviča un
žurnālista un biologa Māra Oltes
lekcijas organiski savijās kopīgā
pamatdomā – “…jo labāk mēs
spēsim tikt galā ar sevi, jo labāk
mūsu bērniem…”. Abas sarunas
var saslēgt vienotā atslēgas vārdā
“apzinātība” – savas un līdzcilvēku
rīcības, vārdu, domu, emociju
saprašanu un apzināšanos.
Pēc sarunām Kurzemes bibliotekāri
iepazinās ar Valdemārpils nozīmī
gākajām kultūrvietām un baudīja
vējainu vakara atpūtu Sasmakas ezera
krastā, kur konferences dalībniekus
ar nelielu koncertu priecēja grupa
“Roja”.
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Otrā konferences diena jau
tradicionāli paredzēta savstarpējās
pieredzes apmaiņai. Nometnes
dalībniekiem bija iespēja klausīties
katra novada bibliotēku pārstāvju
stāstos par pieredzi ikdienas darbā
un pasākumu organizēšanā. Ar
aktualitātēm bibliotekāru biedrībā
iepazīstināja Latvijas Bibliotekāru
biedrības valdes priekšsēdētāja
Kristīne Pabērza.
Konference tika noslēgta Igurda
Baņķa amatnieku sētā “Kauliņi”,
no kuras stacijas visus nometnes
dalībniekus simboliski mājup aizveda Ārlavas mazbānītis, lai jau
nākamgad tiktos vasaras nometnē
Liepājas novadā.
Kaspars Circenis, Kursīšu pagasta
sporta darba organizators
10. jūlijā Kursīšos notika pludmales
volejbola turnīrs jauniešiem un
jaunietēm. Komandā vismaz vienam
dalībniekam bija jābūt 25 gadus vecam vai jaunākam. Turnīru organizēja
jaunatnes lietu koordinatore Ilzīte
Griķe un sporta darba organizators
Kaspars Circenis. Sieviešu spēlēs
piedalījās sešas komandas – divas
Kursīšu komandas, divas Nīgrandes
komandas, viena apvienotā Kursīšu/
Zaņas komanda un viena apvienotā
Ezeres/Zaņas komanda. Sieviešu
komandas spēlēja katra ar katru.
1. vietu izcīnīja komanda “Mazuļi”
no Nīgrandes (Ieva Berga un Beāte
Berga).
2. vietu izcīnīja komanda “Māsiņas”
arī no Nīgrandes (Karīna Romaņuka
un Alīna Romaņuka).
3. vietu izcīnīja komanda “Rupuces”
(Dita Gedominska un Alise Karlsone)
no Kursīšiem/Zaņas.
Vīriešiem
piedalījās
septiņas
komandas – trīs Kursīšu komandas,
trīs Ezeres komandas, viena Remtes
komanda. Vīriešu komandas spēlēja
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Nīgrandes pagastā

grupās – vienā grupā četras komandas un otrā trīs komandas. Labākās
divas komandas no grupas tika tālāk,
kuras tikās savstarpējās spēlēs. A
grupas pirmā vieta ar B grupas otro
vietu un B grupas pirmā vieta ar A
grupas otro vietu, kurās noskaidroja,
kas cīnīsies par 1. – 2. vietu un 3. – 4.
vietu.

2. jūlijā sieviešu koris “Nīgrande”
piedalījās Kurzemes zonas dziesmu
svētkos Kuldīgā un 9. jūlijā – “Puķu
draugu saietā” Dobelē.

1. vietu izcīnīja komanda “Remte”
(Oskars Tiļļa un Edijs Dūklavs) no
Remtes.

Pampāļu pagastā

2. vietu izcīnīja komanda “Everests” (Toms Kormis un Kaspars
Circenis) no Kursīšiem.
3. vietu izcīnīja komanda “Brālīši”
(Eduards
Sipenieks un Emīls
Sipenieks) no Ezeres.
Izsaku lielu pateicību Kursīšu
pagasta pārvaldei, kas parūpējās
par atbilstošu segumu volejbola
turnīram, kā arī Jānim Rītiņam, kas
palīdzēja savest kārtībā laukumu.
Izsaku pateicību arī visiem, kas
piedalījās un palīdzēja sagatavoties
šim turnīram.
Ilzīte Griķe, Kursīšu kultūras dar
ba organizatore
13. augustā Kursīšos notika
Bērnības svētki, kuros krustvecāku
godā tika celti septiņi pāri. Šie cilvēki
vecākiem palīdzēs audzināt, lolot un
lutināt septiņus mazus cilvēkbērnus.
Lai gan laiks nelutināja, ar dažādiem
uzdevumiem bērnus un pieaugušos
izklaidēja Melnais runcis. Kopīgais
brauciens izpušķotās mašīnās radīja
īpašu svētku noskaņu. Pasākuma
dalībniekus un viesus sagaidīja
Čučumuižas iemītnieki – rūķu
krustmāmiņa, rūķīši Taustiņš un
Kikī. Čučumuižas skanīgās dziesmas, mīļie vārdi un kopā būšanas
prieks būs tās lietas, ko atcerēties vēl
ilgi. Izsaku lielu pateicību visiem,
kas palīdzēja tapt šiem sirsnīgajiem
svētkiem.

Ligita Ķiene, kultūras
darba organizatore

Gunda Rozenbaha, Pampāļu maz
pulka vadītāja
Jūlijs – mēnesis, kurā jāievāc
ārstniecības augi. Jau laikus izpētījuši
apkārtni, 20. jūlijā devāmies veikt šo
derīgo darbu. Mēs esam Pampāļu
mazpulcēni. Mēs esam izzinājuši,
kuri augi ir veselībai paši derīgākie.
Savienojām patīkamo ar lietderīgo,
jo, vācot augus tējām, bijām dabā un
bijām kopā. Salasījām kliņģerītes,
piparmētru, māteri un kumelītes.
Tagad notiek žāvēšana, lai augus
varētu izmantot tējas pagatavošanai.
Ja ziniet, ka kāda no mūsu
sagatavotajām tējām jums palīdzēs,
meklējiet Pampāļu mazpulku vai
atnāciet uz Ziemassvētku tirdziņu
Pampāļu kultūras namā.
Ārstniecības
augu
lasīšanu
noslēdzām ar tēju degustāciju,
paveiktā pārrunāšanu un izklaidēm.
Undīne Vanaga, sporta darba
organizatore
6. augustā Pampāļu parkā notika
pasākums “Sporta svētki 2016”. Uz
svētkiem bija atbraukuši dalībnieki
un atbalstītāji no Rīgas, Saldus,
Blīdenes, Jaunmuižas, Zaņas, Kalniem un Vārmes. Sporta svētkos
dalībniekiem bija iespēja piedalīties
gan komandu sporta veidos –
virves vilkšanā, volejbolā, strītbolā,
tūrisma takā, gan arī individuālajās
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disciplīnās – frīsbija diska mešanā,
soda metienos, šautriņu mešanā,
zābaka mešanā, individuālajā virves
vilkšanā.
Vislielākā cīņa starp komandām
notika volejbolā, kurā izlozēja divas apakšgrupas, kā arī virves
vilkšanā. Volejbolā pampāļnieki ar
komandas nosaukumu “Lāčplēši”
piekāpās Jaunmuižas komandai
“Spridzekļi”, bet aiz sevis atstāja
jaukto pagastu komandu “Skills”.
Savukārt, virves vilkšanā 1. vietu
izcīnīja komanda“Lāčplēši”, 2. vietu
izcīnīja “Resnierullētāji”, bet 3. vieta komandai “Kamenes”. Strītbolā
komandas ierindojās šādi: 1. vieta
“Skills”, 2. vieta “Vektors”, 3. vieta
“Pokemons”. Interesanti un sarežģīti
uzdevumi komandām bija jāizpilda
tūrisma takā. Tūrisma takā 1. vietā –
“Ložņas”, 2. vietā – “Kamenes”, 3.
vietā – “Vecie ikri”.

Pašiem mazākajiem bija iespēja
doties gardumu medībās, rāpties
un šļūkt pa kalniņu piepūšamajās
atrakcijās, kā arī ar krāsām apgleznot
sejas. Lielākiem svētku dalībniekiem
bija iespēja uzgleznot sev hennas
zīmējumus.
Šogad sporta svētkos piedalījās
arī vecāka gada gājuma dalībnieki,
viņiem un arī visiem citiem
dalībniekiem bija iespēja A. Kreceres
vadībā apgūt nūjošanas pamatus.
Pasākumu
krāšņāku
padarīja
Pampāļu pamatskolas dejotājas ar
karsējmeiteņu deju, bet par pasākumu
apskaņošanu rūpējās E. Šēniņš.
Izsakām
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atbalstītājiem – Gundai Rozenbahai,
Inesei Neilandei, Ingai Melnbārdei,
Mārim Vanagam, SIA “M.A.J.”, “Latvijas Virves vilkšanas federācijai”,
“Saldus Virves vilkšanas klubam”!

Saldus pagastā
Ļuba Kapteine, kultūras darba
organizatore
No 20. jūnija līdz 1. septembrim
Jaņa Rozentāla dzimtajās mājās
“Bebri” bija skatāma J. Rozentāla
150. dzimšanas dienai veltītā jaunrades konkursa “Dzīve ir kā palete –
raiba un krāsaina…” radošie darbi.
No 3. līdz 10. jūlijam folkloras
kopa “Druvas Zemturi” un deju
kopa “Druvas Seniori” koncertēja
3x3 nometnē Saldū, kurā tikās visas
pasaules latviešu ģimenes. Koncertā
piedalījās arī Druvas amatnieku
centrs.
20. jūlijā Saldus novada Druvas
pagasta amatierteātris piedalījās J.
Akuratera 140. gadadienai veltītajā
pasākumā “Jānis Akuraters – Sēlijas
romantiķis”, kurš notika Ābeļu Tautas namā. Saldus novada Druvas
pagasta amatierteātris rādīja izrādi
“Vecie un jaunie”, kura iestudēta pēc
J. Akuratera lugas motīviem.
30. un 31. jūlijā notika Vecpiebalgas
novada svētki un Imantdienas.
Pasākumos piedalījās Druvas amat
nieku centrs, Druvas teātris ar
izrādi “Vecie un jaunie”, folkloras
kopa “Druvas Zemturi”, deju kopa
“Druvas Seniori”, vokālā grupa
“Druvas tonis.
6. augustā notika vasaras plenērs
J. Rozentāla gleznošanas vietā
“Bebros”. Plenēru vadīja Saldus
J. Rozentāla mākslinieku grupas
vadītāja Gunta Kraulere un Rīgas
TTMS “Kolorits” (vadītāja Vita
Jurjāne).

13. augustā VPDK “Druva” un
Druvas teātris piedalījās Priekules
novada 12. Ikara festivālā. Druvas
teātris rādīja izrādi “Īsa pamācība
mīlēšanā”.
20. augustā Jēkabpils novadā notika
J. Akurātera dzimtas saiets, kurā
piedalījās arī Druvas teātris ar J.
Akurātera izrādi “Vecie un jaunie”.
28. augustā Kandavas estrādē
Druvas teātris rādīja izrādi “Īsa
pamācība mīlēšanā”.

Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, kul
tūras darba organizatore
16. jūlijā tika svinēts tradicionālais
kultūras pasākums “Ūdenssvētki”.
Kā ierasts, pasākums sākās plkst.
7.00 no rīta ar makšķerēšanas
sacensībām Dzirnavu dīķī, kurā
piedalījās 27 dalībnieki no Zaņas,
Nīgrandes,
Ezeres,
Pampāļu
pagastiem, Jelgavas un šogad arī
no Liepājas. Plkst. 14.00 svētku
programma turpinājās Baļķulejas
brīvdabas estrādē ar netradicionālo
sporta spēļu programmu dažādām
vecuma grupām gan sieviešu, gan
vīriešu konkurencē, paralēli notika
radošās darbnīcas pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. Līdz
rīta gaismai par lustīgu zaļumballi
parūpējās grupa “Nakts Ziņas” no
Ventspils.
Lielu
pateicību
par
atbalstu, veiksmīgu pasākuma norisi
un sadarbību izsaku Ivo Līcim,
apdrošināšanas akciju sabiedrībai
“Gjensidige Baltic”, Aļģimantam
Pileckim, V. Jasinskim, zemnieku saimniecībai “Zāģeri”, L.
Jākobsonei, E. Krauzem u.c. svētku
sponsoriem, kuri ar savu atbalstu
radīja svētku dalībniekiem un viesiem šo pasākumu krāšņāku.
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Aļģimants Pileckis, sporta darba
organizators
Jūnijā, jūlijā un augustā Zaņas
pagasta sportistiem ir bijuši lieliski
saniegumi dažādos sporta veidos.
21. jūnijā Biķernieku trasē notika
Latvijas čempionāta 3. posma
sacensības minišosejā, kurās PRO
2000 klasē Modris Žentiņs izcīnīja
1. vietu.
25. jūnijā Zorģos norisinājās “Baltik
Jungen Cup” 1. posma sacensības
motokrosā, kurās kvadri 100 klasē
Mariss Rake izcīnīja 3. vietu.
25. jūnijā Dusetos (Lietuva) kausa
izcīņā virves vilkšanā Saldus komandai svara klasē līdz 700 kg – 2. vieta,
bet svara klasē līdz 620 kg – 3. vieta.
2. jūlijā Alojā notika L.A.M.A.
čempionāta 4. posma sacensības
motokrosā, kurās kvadri 50 klasē
Marisam Rakem 1. vieta.
2. jūlijā Ezeres kausa izcīņā futbolā
komanda “Virāža-Z” izcīnīja 1.
vietu.
2. jūlijā Talsos notika Latvijas amatieru spēkavīru čempionāta 2. posma
sacensības, kurās Juris Meija izcīnīja
3. vietu.
2. jūlijā Kuršienai Lietuvas
čempionāta 2. posma sacensībās
virves vilkšanā Saldus komanda
visās klasēs izcīnīja 1. vietas.
7. jūlijā Jaunmārupē norisinājās
mini motokrosa 2. posma sacensības,
kurās kvadri 100 klasē jauniešu
grupā Marisam Rakem 1. vieta.
9. jūlijā Ugālē notika Latvijas amatieru spēkavīru čempionāta 3. posma
sacensības, kurās J. Meija izcīnīja
1.vietu.
9. jūlijā Ventspilī notika Latvijas
čempionāta 2. posma sacensības
virves vilkšanā, kurās Saldus
komanda (arī zaņenieki Māris
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Mažrims, Kristaps Peterlevics, Jānis
Erleckis) MIX klasē izcīnīja 1. vietu,
bet svara klasē līdz 700 kg – 3. vietu.
10. jūlijā Kursīšos norisinājās
jauniešu
pludmales
volejbola
turnīrs, kurā Alise Karlsone un Dita
Gedominska izcīnīja 3. vietu.
16. jūlijā Tukumā L.A.M.A. 5.
posma sacensībās Marisam Rakem
1. vieta.
17. jūlijā Rīgā notika rallija supersprints “Vasara – 2016” 3. posms.
1600 klasē Modrim Žentiņam – 1.
vieta, Varim Žentiņam – 2. vieta,
Neldai Žentiņai – 8. vieta. 2WD
klasē – Varim 1. vieta, Modrim 2.
vieta. 2WD open klasē – Modrim –
1. vieta.
21. jūlijā Biķerniekos tika aizvadītas
4. posma autosacensības minišosejā,
kurās Modris Žentiņs PRO 2000
klasē izcīnīja 1. vietu, 1600 klasē –
3. vietu, 2000 klasē – 5. vietu.
30. jūlijā Zorģos norisinājās “Baltik
Jungen Cup” 2. posma sacensības
motokrosā, kurās kvadri 100 klasē
Marisam Rakem 1. vieta.
30. jūlijā Klaipēdā Lietuvas
čempionāta 3. posma sacensībās
virves vilkšanā Saldus komandai
svara klasē līdz 680 kg un līdz 700
kg – 1. vietas. MIX klasē (4 vīri + 4
dāmas) – 3. vieta.
6. augustā Saldū notika spēkavīru
sacensības “Saldus stiprinieks –
2016”, kurās Juris Meija pārliecinoši
izcīnīja 1. vietu, apsteidzot otrās
vietas ieguvēju par astoņiem
punktiem. Par “Saldus stiprinieks”
titula ieguvēju Juris Meija kļuva otro
gadu pēc kārtas.
13. augustā Nīgrandē notika pagasta
sporta svētki, kuros labus panākumus
guva Zaņas sportisti.
20. augustā Zaņā norisinājās
ikgadējie Zaņas pagasta sporta
svētki.

Zirņu pagastā
Edijs Mačukāns, Zirņu
pagasta pārvaldes vadītājs
Bauskas novada Gailīšu pagasts
bija ēdamo pagastu saieta rīkotāju
lomā. Uz pasākumu ieradās draugi
no Zirņiem, Kūkām, Bārbeles un
Tumes. 30. jūlijs pagāja draudzīgā
noskaņā, rosīgās izdarībās un kopējā
līksmībā.

Dienas gaitā tika apskatīts Gailīšu
pagasts. Apskatījām atpūtas kompleksu “Miķelis”, kura saimnieks
izrādīja gan retro automašīnu muzeju, gan brīvdabas muzeja ēkas. Šīs
ēkas un tajās izvietotās mēbeles un
darbarīki atspoguļo zemnieku un
lauku amatnieku darba un sadzīves
apstākļus Zemgalē 20. gadsimta
pirmajā pusē.
Ēdamo pagastu saieta dalībnieki
tika iesaistīti dažādās atrakcijās,
lai pārbaudītu pagastu delegāciju
vienotību un spēju strādāt komandā,
kā arī to, kura pagasta delegācija ir
cītīgāk klausījusies muzeja saimnieka
stāstījumā. Lai gan vienmēr uzvar
draudzība, šoreiz uzvarēja Zirņu
pagasta delegācija! Nākamajā gadā
ēdamo pagastu saiets norisināsies
Zirņu pagastā.
Vakarā ēdamo pagastu dalībnieki
vienojās kopīgā muzikāli teatrālā
uzvedumā, pārveidojot Rūdolfa
Blaumaņa lugu “Zagļi”. Vakara
noslēgumā bija balle. Ēdamo pagastu
dalībnieku skaits bija ap 130, bet
skatītāju un līdzjutēju pulkā visas
dienas garumā pulcējās vairāk nekā
100 cilvēku.●
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SALDUS NOVADA JUBILĀRI SEPTEMBRĪ
Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
septembra jubilāriem vēl
Saldus novada dome

Stefa Kerše
Dace Vectēva
Marģers Abrickis
Reinis Lukevics
Birute Lataka
Līvija Pupaine-Buse
Līvija Skaidrīte Spinga
Novadnieku pagastā

Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Anda Redoviča
Aļģirds Jucis
Atis Čukna
Juris Rozentāls
Juris Pudzis
Jaunauces pagastā
Ēriks Blekte
Ruta Arāja
Adele Moliene
Irēna Strakšiene
Arnis Rūsītis
Jaunlutriņu pagastā
Rita Rakstiņa
Alberts Rieris
Kursīšu pagastā
Andis Krūmiņš
Vija Gotfrīde
Jovita Ramša
Zigrīda Tiļļa
Velta Turka
Lutriņu pagastā
Lolita Matule
Abgara Štemme
Nīgrandes pagastā
Rimute Karakone
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Jurijs Sanduls
Biruta Erlecka
Edvīns Ipsis
Ausma Lorence
Valērijs Ovčars
Ruta Salmiņa
Daina Vagele
Voldemārs Grants
Marija Zakevica
Zenta Dūka
Alfrēds Sveikāts
Egons Kuģevics
Pampāļu pagastā
Ainārs Slikšāns
Mārcis Jaunsproģis
Visvaldis Jankevičs
Stefanija Tupika
Rasma Ārstniece
Rubas pagastā
Sarmīte Bergholca
Guntars Grasmanis
Viesturs Zošs
Gunta Kalniņa
Viļuta Karlsone
Irēna Vīnšteina
Vera Baranovska
Saldus pagastā
Agris Zeļģis
Biruta Stepanoviča
Jevgenijs Avgustiņš
Vija Lauberte
Inese Zeiliša
Zaiga Ceimere
Līga Kristāle
Agra Ziemele
Ausma Pīlēģe
Mihails Pobeda

Šķēdes pagastā
Marija Ozola
Daumants Freimanis
Viktors Rumpis
Maruta Straume
Ivans Babidoričs
Vadakstes pagastā
Apolonija Sauša
Jāzeps Bleidelis
Alina Dvarišķe
Olimpija Gaurilova
Ārija Vilniņa
Ruta Šteinberga
Valentīna Jansauska
Jons Tuzis
Aivars Pērkons
Irēna Navicka
Zaņas pagastā
Ineta Judeiķe
Māris Baltiņš
Aivars Žagars
Nikolajs Dubro
Ādolfs Vaitkus

Leons Kārkliņš
Raimonds Laugalis
Ilmārs Ozols
Josifs Poguda
Indra Siliņa
Inta Gulbe
Anna Kaunese
Aīda Krūkle
Jūlijs Ogoņkovs
Ilga Reimane
Lidija Sīle
Ligita Šenberga
Veronika Vectēva
Ausma Zemberga
Ilga Ansberga
Dzidra Dumpe
Arturs Reinholds
Ilmārs Šterns
Ilga Vagare
Erna Cintiņa
Olga Lase
Artūrs Liepiņš
Irma Oliņa
Ženija Švāne
Lūcija Linde

Zirņu pagastā
Austra Dēvita
Vitauts Nātiņš
Imants Rusmanis
Velta Kalēja
Valentīna Oklāne
Zvārdes pagastā
Ārija Džule
Aina Opelte
Saldus pilsētā
Dace Arāja
Anna Franskeviča
Alberts Jānītis
Vitālijs Kotovs
Teika Lasmane
Nadežda Ņikiforova
Genadijs Adzereiko
Tamāra Airiha
Astrīda Balgalve
Vallija Dubatovka

Ja vēleaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds netiktu
publicēti Saldus novada
informatīvajā izdevumā
“Saldus Novada Vēstis”,
lūgums izteikt savu viedokli
līdz mēneša 25. datumam
zvanot pa tālr. 63807444●

PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
SALDUS PILSĒTĀ
VI Starptautiskais tautas muzikantu
festivāls “Saldie vārti” un Cieceres
tirgus.
Plkst. 10.00 Cieceres gadatirgus un ielu
10.09. plkst. 10.00 koncerti. Plkst. 16.00 Dižkoncerts tirgus
laukumā. Plkst. 19.00 Balle kopā ar Saldus un Brocēnu novada grupām. Īpašie
viesi – grupa “Tālbraucēji”.
Ieejas maksa ballē: 3,00 eiro.
Sportisks pasākums “160 vingrinājumi
Saldus pilsētai!” par godu Saldus
24.09.
pilsētas 160 gadu jubilejai.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Izrāde “Patiesā privātā dzīve”.
Biļetes cena: 6,00 eiro. Biļetes iespējams
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs (Saldus
14.09. plkst. 19.00
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3), www.
bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
Liepājas
leļļu
teātra
izrāde
“Lāčradzis”. Izrādes ilgums 45 minūtes.
Biļetes cena: 2,00 eiro. Biļetes iespējams
21.09. plkst. 18.00
iegādāties Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs” kasē (Striķu ielā 3), kā arī
stundu pirms pasākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Marijas Naumovas solo koncerts
“Kādā jaukā dienā”.
Biļešu cena 15,00 eiro. Biļetes iespējams
15. oktobrī
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs (Saldus
plkst. 18.00
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3), www.
bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ, Avotu ielā 12a
Etīžu teātris “Nerten” piedāvā “Uga.
2.09. plkst. 18.00
Skulme. Ceļojums uz vietas.”
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
1.09. – 30.09.
S. Sudjēra izstāde “Latvijas ceļojums”.
Sporta muzeja ceļojošā izstāde “Rīgas
1.09. – 30.09.
cirkam – 120”.
Saldus un Brocēnu novadu literātu
13.09. plkst. 15.30 biedrības “Saldus saulesstīga” zīnu
izstādes atklāšana.
Privātkolekcijas izstāde “Peles, pelītes,
1.09. – 30.09.
peļuki…”.
ESIP konkurss “iESkaties”. Dalība:
21. – 22.09.
bibliotēkā un bibliotēkas mājas lapas
sadaļā ESIP.
Novadpētniecības izstāde“Saldus tirgus”.
15.09. – 26.11.
1.09. – 30.09.

Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
kalendārs: septembris”.

Dzejas dienu maratons: “Neskaties
pulkstenī…”. Knuta S
 kujenieka dzeja.
Dzejas dienu pasākums “Saldus un
Brocēnu dzejnieki iziet ielās”. Pasākuma
13.09. plkst. 17.00
moto: “Janis Rozentāls iedvesmo...”
(pasākuma norise – J. Rozentāla ielā).
Literārs pasākums “Kas cīrulī notis
14.09. plkst. 14.00
lej…”. Tikšanās ar dzejnieku J. Rokpelni.
Dzejas montāža “Saldus saule” 1.- 4.
16.09. plkst. 12.00
klašu skolēniem.
Pasākumu cikla “Iepazīstam novada
29.09. plkst. 14.00 ļaudis!” 6. tikšanās ar kinoamatieri Gunti
Zakevicu “Saldus senos kinokadros”.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū 19. –
21.05. – 6.11.
21.gs.”.
Izstāde “Vasara ar Rozentālu” – J.
13.09. – 31.10.
Rozentāla mākslinieku grupas un TTMS
“Kolorīts” mākslinieku darbi.
Izglītojošas nodarbības “Amatu Pamati”
Visu mēnesi
izstādē “Uzņēmējdarbība Saldū. 19.-21.
gs.” pieteikšanās pa tālr. 29357343.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
Pirmdienās
Plkst. 18.00 Aerobika.
Plkst.
19.00
Kapelas
“Strops”
Pirmdienās
mēginājums.
Otrdienās,
Plkst. 19.00 Joga.
ceturtdienās
Trešdienās
Plkst. 11.00 “Knēveļu skoliņa”.
Plkst. 18.00 Folkloras kopas “Medainis”
Trešdienās
mēģinājums.
12.09. plkst. 17.00

Jelgavas mākslinieku plenēra izstāde “Pa
Jaņa Rozentāla pēdām”.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1

5.09. – 30.09.

10.09.
Cieceres tirgus.
24.09.
Rudens tirgus.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada atklātais čempionāts
futbolā 7:7. Druvas sporta laukumā.
1.09. no plkst.
Tautas orientēšanās sacensības ABC
16.00 līdz 18.00 2016 Skrundā (pie karjera).
Aktīvas atpūtas pasākums “Iepazīsti Sal3.09. plkst. 12.00
du 160 minūtēs” Saldus ezera pludmalē.
7.09. plkst. 15.00 Skrējiens “Kalnsētas apļi”.
8.09. no 16.00 līdz Tautas orientēšanās sacensības ABC
18.00
2016 Līkajā mežā.
14.09. plkst. 15.00 Skrējiens “Kalnsētas apļi”.
15.09. no 16.00
Tautas orientēšanās sacensības ABC
līdz 18.00
2016 O. Kalpaka muzejā “Ai-rītes”.
Starptautiskais čempionāts svarcelšanā
17.09. plkst. 10.00
Saldus sporta kompleksā.
Pēc kalendāra

19

PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
22.09. no 16.00
līdz 18.00
23.09.
24.09. no plkst.
10.00 līdz 22.00

Pārrobežu festivāls Ezerē. Skrējiens
Lietuva – Latvija. Pulcēšanās pie skolas.
Tautas orientēšanās sacensības ABC
2016 Stalmaņos.
Olimpiskā diena.
Sportisks pasākums “160 vingrinājumi
Saldus pilsētai”.

29.09. no 16.00
līdz 18.00

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2016 Ezerē.

18.09. plkst. 12.00

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU
BAZNĪCĀ, J. Rozentāla ielā 16
Līdz 3. oktobrim

Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstāde “Mans Rozentāls”.
EZERES PAGASTĀ

Gleznotāja Alfeja Bromulta darbu izstāde
Ezeres kultūras namā.
02’ Pierobežas festivāls Ezerē.
Skrējiens Lietuva – Latvija, koncerti,
aktivitātes, loterija, spēles, konkursi,
tirgošanās visas dienas garumā.
18.09. plkst. 11.00
Dižkoncerts “Ar cieņu – maestro Raimondam Paulam!”.
Pieteikšanās tirgotājiem pa tel. +371
29438865 vai ezere01@inbox.lv.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Visu mēnesi

Tēva dienas pasākums Jaunlutriņu Tautas
namā.
Dzejas dienu pasākums “Lupatiņu rīts”
23.09. plkst. 10.00 kopā ar dzejnieci I. Zanderi un mūziķi U.
Fridrihsonu. Jaunlutriņu Tautas namā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
11.09. plkst. 14.00

22.08. – 30.09.

S. Bicānes zīmuļu kolekcijas izstāde
“Pildspalvas brālis” Kursīšu bibliotēkā.

9.09. plkst. 18.00

Pasākums “Radošā dzejas stunda” kopā
ar I. Strikasu Kursīšu pagasta Jaunajā
zālē. Lasīsim, klausīsimies dzeju un veidosim augu un dzijas gobelēnus, smilšu
gleznas.

Pasākums “Par zvaigznēm, puķēm un…”
kopā ar rakstnieci, režisori un aktrisi D.
16.09. plkst. 18.00
Priedi un pianistu Z. Tursu Kursīšu pagasta pārvaldes zālē.
Pasākums “Maigi gari rīti”. Tikšanās
ar dzejnieku A. Akmentiņu Kursīšu
bibliotēkā-informācijas centrā. Piedalās
23.09. plkst. 18.00 Kursīšu amatierteātra “Kodols” aktieri.
Pasākums notiek ar VKKF finansiālu
atbalstu projekta “Portrets tuvplānā (4)”
ietvaros.

LUTRIŅU PAGASTĀ
16.09. plkst. 18.00

Dzejas dienu koncerts kopā ar U. Fridrih
sonu un R. Patmalnieku Lutriņu klubā.

Pasākums “Priede starp debesīm un
30.09. plkst. 13.00 zemi” ar rakstnieci D. Priedi Lutriņu
bibliotēkā.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja ceļojošā izstāde “Mākslinieks Janis Rozentāls” Lutriņu bibliotēkā.

Visu mēnesi

NĪGRANDES PAGASTĀ
Baltu vienotības dienai veltīts pasākums
22.09. plkst. 20.00
Kalnaišu kalnā.
Miķeļdienas tirgus pie Kalnu kultūras
31.09. plkst. 11.00
nama.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Tūrisma tehnikas sacensības amatieriem
18.09. plkst. 11.15
“Novadnieki 2016”
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Dzejas dienu pasākums “Es biju tavā
23.09. plkst. 16.00
sapnī” Pampāļu bibliotēkā.
RUBAS PAGASTĀ
17.09. plkst. 11.00 Rudens ražas svētki pie pagastmājas.
SALDUS PAGASTĀ
10.09. plkst. 10.00 Eiropas kultūras mantojuma dienas.
Deju kopa “Druva” aicina jaunus
dejotājus. Mēģinājumi Druvas kultūras
19.09. plkst. 19.30
namā katru pirmdienu un ceturtdienu.
Informācija pa tālruni 29145725.
ŠĶĒDES PAGASTS
11.09. plkst. 13.00

Tēvu dienas pasākums “Supertētis”
Šķēdes pakalpojumu centra zālē.

30.09. plkst. 18.00

Pasākums “Kaimiņu būšana
Jaunlutriņu tautas namā.

–

VADAKSTES PAGASTĀ
24.09. plkst. 11.00 Volejbola diena Vadakstes sporta zālē.
ZAŅAS PAGASTĀ
5. sēņošanas čempionāts. Reģistrācija
10.09. plkst. 10.00
plkst. 9.50. Kareļu sporta laukumā.
ZIRŅU PAGASTĀ
1.09. plkst. 18.00 Amatierteātra sezonas pirmā nodarbība.
Vokālā ansambļa sezonas pirmā
2.09.
nodarbība.
4.09. plkst. 12.00 JDK “Virpulis” sezonas pirmā nodarbība.
5.09. plkst. 18.00 Folkloras kopas sezonas pirmā nodarbība.
ZAŅAS PAGASTĀ
30.09.

Nakts orientēšanās pasākums.

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 71, 2016. gada 30. AUGUSTS. 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.
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