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Saldum pasniegta brīnišķīga dāvana – 160 vingrinājumi
informācijas, kultūras un
sporta centrs” direktore
Eva Rozīte-Ņikitina un
sporta darba vadītāja Elga
Grota.

Anna Vecpuise, 3. – Dani
ela Lasmane, 4. – Laura
Lemkena, 5. – Elīna An
dersone, bet 6. – Alise
Strautāre.

Visas dienas laikā salde
nieki un pilsētas viesi varēja
pildīt vingrinājumus sev
vēlamā tempā, jo galvenā
šoreiz bija precizitāte. Arī
to, cik daudz vingrinājumus
izpildīt, izlēma paši dalīb
Pasākuma “160 vingrinājumi Saldus pilsētai” uzvarētājas nieki. Kāda sportotāja
mērķis bija uzvarēt, cita
vecumā grupā: jaunietes un sievietes
24. septembrī Saldū noti- Saldu 160. jubilejā, katram mērķis – saturīgi, sportiski
ka vēl Latvijā nebijis spor- sporta entuziastam bija un svaigā gaisā pavadīt
tisks pasākums – cilvēkiem iespējams veikt 21 Sal laiku ar ģimeni, draugiem
bija iespēja uzdāvināt dus novada sporta bied vai kolēģiem.
pilsētai apaļajā jubilejā rības sagatavotos 160
Varēja sacensties četrās
160 vingrinājumus.
vingrinājumus.
vecuma grupās. 1. vietu
No rīta O. Kalpaka meitenēm līdz 16 gadu
Lai iepazītu sporta veidus,
vecumam izcīnīja Sonāre
ar kuriem nodarboties Sal laukumā sanākušos sveica Sergējeva, 2. vietu – Jūlija
“Saldus
Tūrisma
dus novadā, un sveiktu p/a

1. vietu zēniem līdz 16
gadu vecumam izcīnīja
Raimonds
Rumbenieks,
2. vietu – Ralfs Eduards
Gauja, 3. – Gints Jarašuns,
4. – Edgars Ozols, 5. – Ri
hards Miķelsons, bet 6. –
Reinis Ratnieks.

Saldus novada domes piekšsēdētājas vietnieks Didzis
Konuševskis uzrunā pasākuma dalībniekus

1. vietu jaunietēm no 16
gadu vecuma un sievietēm
izcīnīja Līga Velvere, 2.
vietu – Simona Birken
berga, 3. – Una Briekmane,
4. – Inta Grinberga, 5. –
Aneta Rulle, bet 6. – Signe
Birkenberga.
Turpinājums 3. lpp.

Biedrības “Burbuļi” vingrinājumi
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29. septembrī notika Saldus novada domes sēde
Saldus novada domes sēde, kurā
tika skatīti 62 lēmumprojekti, šoreiz
notika Saldus vidusskolas telpās.
Veica grozījumus vairākos noliku
mos un noteikumos.
Izsniedza licenci
Izsniedza licenci Arvitai Romanov
skai par izstrādāto interešu izglītības
programmu “Vispārattīstošās nodar
bības bērniem no 4 mēnešu līdz 6 gadu
vecumam kopā ar pieaugušajiem”.
Pieņēma saistošos noteikumus:
• Nr. 23 “Grozījumi Saldus novada
domes 2013. gada 11. jūlija saistošos
noteikumos Nr. 22 “Saldus novada
pašvaldības nolikums””;
• Nr. 24 “Par licencēto makšķerēšanu
Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes
dīķī”.
Atbrīvoja no amata
Ar 2016. gada 2. oktobri atbrīvoja
no direktores amata Saldus novada
pašvaldības Zirņu pamatskolas Ivetu
Bērziņu. Viņa turpmāk direktores
pienākumus pildīs Saldus tehnikumā.
Atbalstīja projektus
Nolēma turpināt atbalstīt Saldus
novada pašvaldības Izglītības pār
valdes projekta “Īstenojam ideju”
īstenošanu.
Apstiprināja Saldus novada attīstības
programmas 2013.-2020. gadam
Investīciju plāna precizējumus.
Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
(kā sadarbības partneri) iesaistīšanos
projektā programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā at
balsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci”
ietvaros projekta īstenošanas laikā no
2017. līdz 2022. gadam.
Piešķīra līdzfinansējumu 220 eiro
apmērā mākslu attīstības biedrībai
“Ilizanna” sabiedriskās aktivitātes
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“Meiteņu diena Kapelleru namā”
realizācijai; 300 eiro apmērā Kursīšu
attīstības
biedrībai
“KABata”
sabiedriskās aktivitātes “Prieku sirdij
rodi” realizācijai un 300 eiro apmērā
biedrībai “Pīlādžoga” sabiedriskās
aktivitātes “Rūķu krustmātes virtuvē”
realizācijai, 300 eiro biedrībai
“Živica” aktivitātes “Prieku sirdij
rodi” realizācijai, slēdzot līgumu ar
novada pašvaldību par finansiālu at
balstu projekta realizācijā.
Deleģējumi
Deleģēja Saldus novada būvvaldi
izskatīt un pieņemt lēmumus,
izdot administratīvos aktus par
detālplānojuma uzsākšanu, izstrādi
un apstiprināšanu, t.sk.:
1. pieņemt lēmumus par detāl
plānojumu izstrādes uzsākšanu un
izstrādes vadītāja apstiprināšanu
un apstiprināt darba uzdevumus;
2. pieņemt lēmumus par detāl
plānojumu projektu publisko
apspriešanu saskaņā ar tiesību ak
tiem;
3. pieņemt lēmumus par detāl
plānojumu apstiprināšanu, detāl
plānojumu projektu pilnveidošanu
vai par atteikumu apstiprināt
detālplānojumus.
Pilnvarojums attiecināms uz Saldus
novada pašvaldības administratīvo
teritoriju.
Izsoles
Nodeva atsavināšanai vairākus
Saldus novada pašvaldībai piede
rošos nekustamos īpašumus, kā
arī apstiprināja Saldus novada
pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
Pieņēma dāvinājumus
Pieņēma kustamās mantas: Saldus
novada
pašvaldības
Cieceres
internātpamatskolai 703.36 eiro
apmērā; Saldus novada pašvaldības
Saldus pamatskolai 1128.71 eiro

apmērā un Saldus novada pašvaldības
Jaunlutriņu pamatskolai 913.76 eiro
apmērā no SIA “Eu.Promotions
Baltic”, kā arī citus dāvinājumus no
dažādiem uzņēmumiem.
Nolēma izmaksāt kompensāciju
Nolēma izmaksāt kompensāciju
privātpersonai par radītajiem zaudē
jumiem
meliorācijas
sistēmas
būvniecības darbu laikā.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
Nīgrandes pagasta Kalnu vidus
skolai Valsts aizsardzības mācību
programmasmācību korpusa izveidei
līdz 25400 eiro apmērā no Valsts
kases.
Maksas pakalpojumu apstiprinā
šana, nodevu neiekasēšana
Atļāva neiekasēt ar Saldus novada
domes 2015. gada 26. marta sēdes
lēmumu “Par Saldus novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
apstiprināto maksu par Saldus novada
dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas
pakalpojumu par svinīgu laulības
reģistrācijas ceremoniju Dzimt
sarakstu nodaļas telpās 2017. gada
14. februārī, ja:
• abiem laulājamiem ir kopīgs bērns/
bērni, kas deklarēts/deklarēti Saldus
novada administratīvajā teritorijā;
• vismaz viens no laulājamiem ir
deklarēts Saldus novada adminis
tratīvajā teritorijā.
Noteica Saldus novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas organizētā
pasākuma “Stipro ģimeņu atpūtas
vakars”, kas notiks 2016. gada 3.
decembrī, dalībniekiem dalības
maksu 10 eiro apmērā.
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie
lēmumi pieejami: http://www.saldus.lv/
pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/
domes-lemumi2/. ●
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Turpinājums no 1. lpp.
1. vietu jauniešiem no 16
gadu vecuma un vīriešiem
izcīnīja Ainārs Tiļļa, 2.
vietu – Ģirts Jekimenko,
3. – Matīss Stromčinskis,
4. – Rūdolfs Grušs, 5. –
Sergejs Šestakovs, bet 6. –
Egils Cēberis.
Pasākuma atbalstītāji un
sponsori bija parūpējušies
par vērtīgām balvām. Katrā
vecuma grupā pirmajai
vietai – 200 eiro dāvanu
karte, 2. vietai 100 eiro
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dāvanu karte no veikala
“Sporta Punkts Latvija”, 3.
vietai 50 eiro vērta dāvana
no uzņēmuma SIA “66
North Baltic”, 4. – 6. vietai
balvas no SIA “Norplast”,
SIA “Saldus Maiznieks”
un SIA “Cannelle Bakery”.
Bija arī vērtīgu balvu izloze
pārējiem dalībniekiem.

Pasākumu atbalstīja arī
Saldus novada pašvaldība
un Latvijas Olimpiskā
komiteja aktivitātē “Par
aktīvu
dzīvesveidu”.
Sportista Gata Baumaņa
pasākuma ideju realizēja
p/a “Saldus TIKS centrs”
un 23 Saldus novada sporta
biedrības.

Vakarā
O.
Kalpaka
laukumā notika koncerts.
Muzikālo sveicienu spor
tistiem bija sagādājis salde
nieks Uģis Jēkabsons ar
apvienību.

Īpašu
pateicību
par
pasākuma digitālās vides
nodrošināšanu organiza
tori izsaka atsaucīgajam un
zinošajam speciālistam –
Egilam Malbergam.

Aicina piedalīties
atkārtotā
sabiedriskajā
apspriešanas
sanāksmē
Aicinām piedalīties dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas
aizsardzības plāna atkārtotā sabiedriskās apspriešanas
sanāksmē šī gada 11. oktobrī plkst. 11.00 Novadnieku
pagasta pārvaldē.
Dabas liegums atrodas Saldus novada Kursīšu, Novad
nieku, Pampāļu un Zirņu pagastos.

PII “Straumīte”
īsteno projektu
“Īstenojam ideju”
Pateicoties
Saldus
novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
2016. gada projektam “Īstenojam ide
ju”, Nīgrandes pirmsskolas izglītības
iestāde “Straumīte” līdz š.g. 1. decem
brim realizē projektu “Celtniecības
materiālu iegāde 2-4 gadu vecu bērnu
rotaļnodarbībām”, kura mērķis ir
dažādot, izmantojot informācijas
tehnoloģijas, pedagogu svešvalodu
zināšanas un, pielietojot jauniegūtos

Šis bija viens no pēdējiem
jubilejas gada – Janim
Rozentālam – 150, Sal
dum 160 – noslēguma
pasākumiem. Svētku ju
bilejas gads tiks noslēgts
ar Vestarda Šimkus solo
koncertu Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu ēkas
akustiskajā koncertzālē 10.
decembrī.
Zane Sproģe,
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību
speciāliste ●

Ar precizēto dabas aizsardzības plānu var iepazīties no
26.09.2016.:
•

Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Saldus);

•

Novadnieku pagasta pārvaldē (Mežvidi, Novadnieku
pagasts);

•

interneta vietnē www.ldf.lv.

Rakstiskus priekšlikumus lūdzam sniegt līdz 18.10.2016.
dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem: Latvijas Dabas
fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999,
26102617, www.ldf.lv. ●

celtniecības materiālus, pirmsskolas
izglītības iestādes “Straumīte” 2-4
gadu veci bērni ar rotaļu palīdzību
sekmīgāk apgūs nepieciešamo dzīves
pieredzi.
Jau maijā notika sporta nodarbība,
kur,
izmantojot
jauniegādātos
celtniecības klučus, bērni attīstīja
līdzsvara izjūtu, pielietoja tos
dažādos skriešanas uzdevumos un
vispārattīstošajos
vingrinājumos.
Jūnijā pedagogi kopā ar skolotāju
M. Baķi papildināja savas zināšanas
svešvalodās, meklējot informāciju
dažādās mājas lapās angļu un krievu
valodā, lai padarītu interesantāku
bērnu darbošanos ar celtniecības
materiāliem. Datorprasmju nodar
bībās galvenokārt uzmanība tika

veltīta tulkošanas programmām un
prezentāciju veidošanai, kas dažādos
mācību procesu.
Septembrī un oktobrī projekta iet
varos notiks vēl divas nodarbības
mazajiem nīgrandniekiem – reima
tiska pēcpusdiena “Ciemos pie Dilli
Dallī” un celtniecības rotaļa “Lauku
sēta”. ●

Bērni veic līdzsvara vingrinājumus ●
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IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AKTUALITĀTES
Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes karjeras izglītības koordi
natore, jaunatnes lietu speciāliste
Linda Gruze informē par Izglītības
pārvaldes aktualitātēm.
Saldus novada Jaunatnes lietu
konsultatīvā
padome
izsludina
pieteikšanos uz balvu “Mērķtiecīgs
jaunietis Saldus novadā”. Ar noli
kumu var iepazīties www.saldus.lv un
www.saldusjauniesiem.lv.
Saldus Izglītības pārvalde sadarbībā
ar VIAA un Eiropas Komisijas
programmas Erasmus+ Karjeras
konsultēšanas un informācijas tīklu
Euroguidance jau trešo gadu organizē
Karjeras nedēļu no 10. līdz 14. oktob
rim. Šī gada Karjeras nedēļas tēma
“ES BŪŠU... darba tirgū” aicina
jauniešus iepazīt darba tirgu un tā
daudzveidību. Karjeras nedēļas laikā

jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot
savu nākotnes nodarbošanos, tikties
ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
apmeklēt uzņēmumus un karjeras
konsultācijas. Jaunieši var piedalīties
arī aizraujošās radošās darbnīcās un
konkursos.
Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus
notiek 25 Latvijas pilsētās un nova
dos: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī,
Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī,
Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā,
Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē,
Talsos, Dagdā, Olainē, Preiļos,
Tukumā, Bauskā, Limbažos, Smiltenē
un Līvānos.
Pasākumu programma šajās pilsētās
un novados pieejama vietnē: viaa.gov.
lv/karjeras_nedela, savukārt, jaunumi
un foto galerijas draugiem.lv/viaa un
facebook.com/KarjerasNedela.

12. oktobrī Saldū, Avotu ielā 12,
Lielajā zālē, Saldus Izglītības
pārvalde
organizē
konferenci
“Karjeras atbalsts Saldus novada
izglītības
iestādēs”.
Seminārs
paredzēts pedagogiem, pašvaldību
pārstāvjiem, skolu administrācijai,
vecākiem, uzņēmējiem, jauniešiem.
Programmā: J. Pāvulēns stāstīs par
karjeras plānošanas teorētisko un
normatīvo pamatojumu, karjeras
izglītības plānošanu, karjeras atbalsta
ētiskajiem aspektiem, izglītības un
nodarbinātības mijiedarbību, par
pedagoga – karjeras konsultanta
lomu izglītības iestādē. Notiks arī
paneļdiskusija, kurā piedalīsies darba
devēji, pašvaldības pārstāvji, peda
gogi un jaunieši par šī brīža situāciju
darba tirgū, par jauniešu nodarbinātību
un par skolas nozīmi darba tirgum
nepieciešamo prasmju attīstīšanā. ●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Saldus novada pašvaldības delegācija
sveica Paidi 725. gadadienā
Pirmajā dienā notika tikšanās ar Paides
vadību un vietējo uzņēmumu apskate.
Pēc tam sirsnīgā akcijā vienojās Paides
bērni, sadodoties rokās un izveidojot
sirds formu, paužot mīlestību savai
pilsētai. Pēcpusdienā notika oficiāls
pasākums, kurā piedalījās Paides
pilsētas mērs, deputāti un uzņēmēji.
Otrajā svinību dienā tika apmeklēts
Paides
bērnudārzs,
bibliotēka,
mākslas skola un citas pilsētai svarīgas
iestādes.

Saldus novada pārstāvji Paidē

Saldus novada sadraudzības pilsēta
Paide (Igaunijā) no 29. septembra
līdz 1. oktobrim svinēja savu 725.
gadadienu, un arī Saldus delegācija
bija saņēmusi draudzīgu ielūgumu
apmeklēt svinības divu dienu garumā.
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Delegācijas sastāvā bija Saldus novada
domes priekšsēdētājas vietnieks
Didzis Konuševskis, p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” direktore Eva RozīteŅikitina un tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste Dina Neimeta.

Svētku laikā notika arī vairākas vizītes
vietējos uzņēmumos, sabiedriskajās
ēkās un sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju darba vietās.

Dina Neimeta,
p/a “Saldus TIKS centrs”
tūrisma un starptautisko attiecību
speciāliste ●
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Saldus komanda piedalījās
Šilutes zivju zupas vārīšanas
čempionātā

Saldus komanda Šilutes zivju zupas vārīšanas čempionātā

Ik gadu Saldus novada sadraudzības pilsētā Šilutē
(Lietuva) notiek zivju zupas vārīšanas čempionāts.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Šogad tajā jau otro gadu piedalījās arī Saldus komanda,
kurā bija aktīvākie Saldus mednieku un makšķernieku
biedrību pārstāvji. Šis čempionāts septembra sākumā bija
lieli svētki vietējiem iedzīvotājiem. Zupas vārītājiem bija
kārtīgi jāpastrādā, taču darbs noritēja svētku gaisotnē.
Bija brīdis, kad teritorija, kur tika vārīta zupa, bija pilna ar
cilvēkiem, un brīvi pārvietoties nebija iespējams.
Saldus komanda zupu vārīja divreiz, jo organizatoru
sagādātais katls bija mazāks, nekā bijām domājuši. Mūsu
komandas zupa tika vārīta no daudz sastāvdaļām, un,
jau zupu vārot, cilvēki nāca klāt un vaicāja, kad varēs to
nogaršot. Rinda sāka veidoties vēl pirms zupa bija izvārīta.
Zupas tika vērtētas divās kategorijās - tradicionālā zivju
zupa, kas sastāv tikai no kartupeļiem, burkāniem un
zivīm, un pārējās zivju zupas ar dažādām sastāvdaļām.
Lietuviešiem katrai no šo zupu kategorijām ir savs nosau
kums. Šī gada sacensības mūsu komandai izvērtās tieši
tā, kā bija teikts komandas moto: “Zivis – tas vienmēr ir
izaicinājums!”
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS centrs”
tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste ●

Saldus Tautas teātris spēlēja Minsterē
Saldus
Tautas
teātris
atgriezies no pozitīvu emociju pārpilna ceļojuma.
Izrāde “Tobāgo” tika
aizvesta
pie Minsteres
latviešiem Vācijā.

Saldus Tautas teātris Minsterē

Šoreiz tās bija īpašas emo
cijas no skatītāju puses, jo
aizvedām viņiem daļiņu
no mūsu mīļās Latvijas un,
protams, Latvijas kartes
kontūra izrādes beigās
šeit atstāja vislielāko ie
spaidu. Pēc izrādes mūs
uzaicināja Lieldienu laikā

turnejā pa Vāciju ar šo
izrādi
pie
latviešiem
Berlīnē, Hamburgā un
Brēmenē, iespējams uz
Minsteri vedīsim arī izrādi
“Pāris-Nepāris”. Šis brau
ciens vēl vairāk saliedēja
kolektīvu. Esam noguruši,
bet ļoti pozitīvām emocijām
pārņemti un laimīgi par
pieredzēto un redzēto.
Inese Legzdiņa,
Saldus Tautas teātra
režisore ●

Saldus novada jaunieši piedalīsies apmaiņas projektā Spānijā

No 2. līdz 11. oktobrim seši Saldus no
vada jaunieši, pārstāvot JIC “Šķūnis”,
piedalīsies jauniešu apmaiņas projektā
“Sport and Cultur 4 life” Spānijā,
Badalonā – Barselonā.

Projekta laikā jaunieši apgūs dažādas
sportiskas aktivitātes, izmantojot
neformālās izglītības metodes.

Projektā piedalīsies ne tikai Saldus
novada jaunieši, bet arī jaunieši no
Spānijas, Tunisijas un Jordānijas.

 rojekta galvenais mērķis ir izprast
P
kultūras un sporta saistību, attīstot
sportiskās aktivitātes, kuras balstās uz
sadarbību.

Projektu finansē Eiropas Savienības
programma “Erasmus +” .
Rudīte Muraševa,
JIC “Šķūnis” vadītāja ●
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Koris “Saldava” 45. sezonu
atklās ar koncertiem Saldū un
Francijā
Jauno koncertprogrammu klausītāji varēs dzirdēt kora
mūzikas koncertā “Lai skan!”, kurš notiks 7. oktobrī
plkst. 19.00 Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkas
akustiskajā koncerta zālē Avotu ielā 12a, Saldū.
Koris oktobra sākumā ar jaunu koncertprogrammu dosies
viesos uz Saldus novada pašvaldības sadraudzības pilsētu
Villebon-sur-Yvette Francijā. Ar Saldus novada pašvaldības
projekta fonda un Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda projektu palīdzību jauktais koris “Saldava”
ieguvis jaunus koncerttērpus.
Saldus novada jauktais koris “Saldava” ir kolektīvs ar
ilgstošu darbības pieredzi un stabilām tradīcijām. Koris
dibināts 1972. gadā. Korim ir bagāta vēsture, tas kopš
dibināšanas piedalījies visos Latvijas Dziesmu un deju
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svētkos, Ziemeļvalstu dziesmu svētkos, dažādos festivālos,
konkursos un salidojumos Latvijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā,
Zviedrijā, Dānijā, Slovākijā, Spānijā, Krievijā, Slovākijā,
Ungārijā. Piedalījies koncertos Pasaules koru olimpiādē
Rīgā.
Pateicoties ilggadīgai sadarbībai korim ar kora
māksliniecisko vadītāju Itanu Lipšāni, dalībniekiem
uzlabojas dziedāšanas prasme, un ar pacilātu noskaņojumu
gūstam labus rezultātus dažādos starptautiskos koru
konkursosun skatēs. Pirms koncertiem jauktā kora “Salda
va” dalībniekiem ir vairāki mēģinājumi, kur tiek ieguldīts
ļoti liels darbs.
Šogad korim “Saldava” ir 45 sezona. Korī dzied ilggadēji
dziedātāji, bet katru gadu pievienojas arī jauni dziedātāji.
Kopumā korī dzied 35 koristi. Kora repertuārā ir garīgā
mūzika, latviešu orģinālmūzika, latviešu tautas dziesmu
apdares, u.c. Korim ir sava mājas lapa www.saldava.lv.
Antra, Jansone, kora “Saldava” pārstāve ●

Otrais pierobežas festivāls “Ezere – vieta, kur satikties!”
Saldus novada pašvaldības Ezeres
pagasta pārvaldi, Saldus novada
pašvaldības aģentūru “Saldus TIKS
centrs”, Mažeiķu pilsētas un Mažeiķu
rajona kultūras pasākumu aģentūru,
biedrību “Pa sentēvu pēdām”, Ezeres
kultūrvēstures un novadpētniecības
18. septembrī Saldus novada materiālu krātuvi “Muitas nams”,
pierobežā, Ezeres pagasta Lielezeres biedrību “Ezeres makšķernieku klubs”,
muižas apbūves un Lielezeres parka amatnieku un mājražotāju biedrību
teritorijā, jau otro reizi notika “Brocēni un Saldus RažoJums”, Andri
festivāls “Ezere – vieta, kur satik- Akermani un viņa pieredzes bagāto
darba grupu.
ties”.

veicināt sapratni un sadarbību starp
dažādu tautību pārstāvjiem, veidot
labvēlīgus apstākļus kultūras manto
juma saglabāšanai, tā popularizēšanai.
Festivāla programma bija bagāta ar
pašdarbības kolektīvu uzstāšanos
no Latvijas un Lietuvas. Piedalījās
kolektīvi: TDK “Kauškutis”, kape
la “Pagunda”, DK “Lietutis”, TDK
“Kursa”, kapela “Strops”, Brocēnu
bends, Saldus pūtēju ansamblis,
kolektīvs “Cik dažādi…..”, LAFA
“Atštaukas” u.c.

Vērienīgākais kultūras pasākums
Ezerē apvienoja tradicionālās kul
tūras, amatniecības, mājražošanas,
seno amatu prasmju apguves
darbnīcas, kuras noritēja mijiedarbībā
ar tautā iemīļotas Raimonda Paula
mūzikas koncertu un sportiskām
aktivitātēm.
Festivālā
piedalījās
vairāk nekā 300 dažādu aktivitāšu
dalībnieku. Pasākuma mērķis bija
bagātināt vietējo kultūrtelpu ar
kvalitatīvām kultūras aktivitātēm,
kuras sekmē gan vietējās kopienas,
gan Kurzemes reģiona atpazīstamību,

Festivāla ietvaros notika starptautisks
tautas skrējiens “Lietuva – Latvija”,
orientēšanās sacensības “Cik labi Tu
pazīsti Ezeri”, dažādas seno amatu
prasmju radošās darbnīcas un citas
aktivitātes.

Jau otro reizi vienkopus pulcējās
amatnieki, mājražotāji un tautas
daiļamatu meistari no Kurzemes,
Zemgales, Vidzemes, kā arī no
Lietuvas, lai piedalītos pasākumā,
kas šogad attīstījies līdz tradicionālās
kultūras, amatniecības un mājražotāju
festivālam “Ezere – vieta, kur satik
ties”.
Festivāla pamatideja pieder Ingai
Dobumai un Rainai Bogužai. Šogad
to organizēja Ezeres attīstības
biedrība “Mūsu ligzda” sadarbībā ar
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Paldies ikvienam atbalstītājam! Ir tik
daudz cilvēku, kas pielika pūles, lai
viss izdotos – paldies jums!
Raina Boguža, biedrības “Mūsu
ligzda” valdes priekšsēdētāja ●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Atbalsts ģimenēm, kurās
aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem un noteiktu
invaliditāti
Līdz 15. oktobrim visos
Kurzemes
pašvaldību
sociālajos dienestos tiek
pieņemti iesniegumi no
ģimenēm,
kurās
aug
bērni ar funkcionāliem
traucējumiem un noteiktu
invaliditāti, lai uzsāktu
individuālu bērna vaja
dzību
izvērtēšanu
un

sniegtu noteiktus atbalsta
pakalpojumus gan bērnam,
gan vecākiem projekta
“Kurzeme visiem” ietvaros.
Lai bērns un viņa vecāki
bez maksas varētu saņemt
sev nepieciešamos sociālās
rehabilitācijas, rehabilitalo
ga, psihologa pakalpo
jumus, kā arī fiziotera
piju un iespēju piedalīties
izglītojošās atbalsta grupās,
vispirms tiks veikta bērnu
individuālu vajadzību izvēr
tēšana. Izvērtēšana notiks,
izmantojot individuālā iz
vērtējuma metodiku, un to
veiks īpaši apmācīti sociālie
darbinieki, sadarbībā ar psi
hologu, ergoterapeitu un
pēc nepieciešamības ar
fizioterapeitu.
Balstoties uz izvērtēšanas
rezultātiem, katram bērnam
tiks sagatavots individuāls
atbalsta plāns, kurā būs
iekļautas rekomendācijas
par bērna ikdienas va
jadzībām
un
attīstībai
nepieciešamajiem pakalpo
jumiem, tai skaitā atbalsta
pakalpojumiem vecākiem.
Pamatojoties uz atbalsta
plānos rekomendēto, ģi
mene varēs saņemt noteik

tus pakalpojumus bez mak
sas:
• bērniem – četrus no
individuālā atbalsta plānā
rekomendētajiem sociālās
rehabilitācijas pakalpoju
miem, katru no tiem ne
vairāk kā 10 reizes;
• vecākiem – divus no
šādiem
atbalsta
plānā
rekomendētajiem
pakal
pojumiem, katru no tiem
ne vairāk kā 10 reizes:
psihologa, rehabilitologa
pakalpojumi, fizioterapija,
dalība izglītojošās atbalsta
grupās.
Pakalpojumu izmaksas
līdz 2022. gada beigām tiks
segtas no projekta “Kurzeme
visiem” līdzekļiem, kas
tiek īstenots Kurzemē kā
daļa no Latvijā notiekošā
deinstitucionalizācijas pro
cesa ar mērķi ilgtermiņā
radīt tādu sociālo pakalpoju
mu un atbalsta sistēmu, kas
sniedz sabiedrībā balstītus
pakalpojumus un maksimāli
samazina ilgstošas sociālās
aprūpes iestādēs esošo per
sonu skaitu.
Saldus novada Sociālais
dienests: Slimnīcas iela 3,
Saldus, tel. 63807666
• pirmdienās 8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
• peturtdienās 8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Inese Siliņa, projekta
“Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību
speciāliste ●

Lutriņu
dienas centra
aktualitātes
Augustā Lutriņu pagasta
seniori devās ekskursijā pa
Kurzemi. Kā pirmais tika
apskatīts Mārtiņa Vagnera
Vīna dārzs un vīnotava, kas
atrodas Abavas ielejā Ren
das pagastā. Nākošais ap
skates objekts bija Valdgales
dzirnavas, kuras ir valsts
nozīmes arhitektūras piemi
neklis. Tās atrodas 3km no
Talsiem. Atjaunotās dzirna
vas slejas 18m augstumā un
noslēdzas ar skatu torni, no
kura paveras panorāma 360
grādu leņķī.
Tālāk devāmies uz amat
nieku
sētu
“Kauliņi”
Valdemārpilī, kur
atro
das vienīgais privātais
mazbānītis
Latvijā
–
Ārlavas bānītis. Sliežu ga
rums ir 735m.

iedzīvotājiem un viesiem.
Ekskursijas
galapunkts
bija Kaltene Rojas pusē,
kur ir atrodama burvīga,
akmeņaina
jūrmala
ar
kāpu priedēm un skaistām
ainavām. Ekskursija snie
dza ieskatu par Kurzemes
skaistajām vietām un tās
ļaudīm. Labvēlīgā gaisotne
ekskursijas laikā un labie
laika apstākļi uzmundrināja
seniorus un deva spēku
rudens darbiem.
Rudenī savu darbu ir
atsācis Lutriņu pagasta
dienas centrs “Kadiķītis”.
Dienas centrā ir gan dušas,
gan veļas mazgāšanas
pakalpojumi.
Bērniem
pēc skolas šeit ir iespēja
lietderīgi pavadīt brīvo lai
ku un izpildīt mājasdarbus.
Dienas centrs pulcē gan se
niorus, gan ģimenes.
Oktobrī dienas centra
telpās sāksies apmācību
kurss
vecākiem
par
bērnu audzināšanu un
disciplinēšanas metodēm,
uz kuru aicināts pieteikties
ikviens vecāks, kura at
vase ir vecumā līdz sešiem
gadiem.
Pagasta seniori oktobrī
rīkos rudens augļu un
dārzeņu izstādi. Atzīmējot
starptautisko Senioru dienu,
gan pansionātā “Ābeles”,
gan sociālajā dzīvojamā
mājā
“Rūķīši”
seniori
sniegs nelielu koncertu.

Valdemārpilī vēl apmek
lējām vienu no Kurzemes
skaistulēm – Tiņģeres
muižas pils ēku, kura at
rodas pašā ciema centrā.
Apkārtne tur ir ļoti skaista
un sakopta. Pils ir celta
1805. gadā un saglabājusies
Oktobra izskaņā, senio
līdz mūsdienām. Saglabājies
ri dosies uz Kuldīgu, lai
arī pils parks ar dīķiem.
apmeklētu teātra izrādi
Pilī tagad atrodas vietējā
“Bezkaunīgie veči”.
pašvaldība, bibliotēka un
Ķurbes luteriskās draudzes
Egita Kairova, sociālā
kapela. Svētkos pilī no
darbiniece Lutriņos ●
tiek pasākumi Tiņģeres
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Jaunutriņu dienas
centra aktualitātes
Vasaras mēneši Jaunlutriņu pagastā
paskrējuši vienā rosībā. Liela
daļa Jaunlutriņu bērni kopā ar
vecākiem iesaistījās projektā “Ideāls
mazdārziņš”, kura ietvaros audzēja
dārzeņus un iekopa siltumnīcu. Šis
bija brīnišķīgs risinājums skolēnu
nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī
iespēja ģimenēm vairāk laika pavadīt
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kopā. Šī projekta ietvaros Jaunlutriņu
dienas centrā bērni katru otrdienu kopā
ar sociālo darbinieci Santu Arāju ap
guva konservēšanas prasmes. 1/3 daļu
no sakonservētās produkcijas bērni
dāvinās vientuļajiem pensionāriem.
26. augustā Jaunlutriņu dienas centrs
kopā ar kultūras darba organiza
toru organizēja vasaras noslēguma
pasākumu bērniem “Pa jautro taku
uz skolu”. Bērniem bija iespēja labāk
iepazīt savu pagastu, piedaloties

orientēšanās sacensībās. Jautrība sita
augstu vilni, veicot nopietnas un ne tik
nopietnas sporta aktivitātes. Pasākuma
noslēgumā pie kopīga tējas galda noti
ka apbalvošana. Šajā pasākumā nebija
zaudētāju – pie balvām un diplo
miem tika visi bērni. Atliek vien vēlēt
bērniem labus mācību sasniegumus
jaunajā mācību gadā, bet vecākiem
mīlestību un pacietību!
Santa Arāja,
sociālā darbiniece Jaunlutriņos ●

SPORTA AKTUALITĀTES
Sirsnīgi mājās sagaidīts
Edgars Bergs

Edgars Bergs ar vecākiem Rīgas lidostā

20. septembrī lidostā
“Rīga” svētku noskaņā
tika sagaidīti Latvijas
paralimpieši, kuri at
griezās no Riodežaneiro
paralimpiskajām spēlēm.

Sagaidīšana notika ļoti
sirsnīgi, emocionāli un
aizkustinoši, par ko bija
parūpējusies AS “Cita
dele banka”, pašvaldību
pārstāvji un, protams,

sportistu
radinieki
un
draugi. Paralimpieši vārda
tiešā
nozīmē
nogrima
mūzikas skaņās, ziedu jūrā
un emociju viļņos. Arī
Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrs”direktore Eva
Rozīte-Ņikitina un sporta
darba vadītāja Elga Grota
lidostā sagaidīja un sveica
Saldus novadnieku Edgaru
Bergu.
Edgars Bergs para
limpiskajās spēlēs izcīnīja
trešo vietu F35 veselības
grupā, sagādājot Latvijai
trešo medaļu šajās spēlēs.
Edgars Bergs labākajā no
sešiem
mēģinājumiem
lodi aizgrūda 14,55m tālu.

Riodežaneiro paralimpis
kajās spēlēs Edgars Bergs
izcīnīja savu ceturto para
limpisko spēļu medaļu
karjerā. Pirms 12 gadiem
Atēnās viņš tika pie sudraba
lodes grūšanā un bronzas
diska mešanā, bet 2008. gadā
Pekinā viņš ieguva sudrabu
lodes grūšanā. Tāpat Bergs
pērn Dohā kļuva par pas
aules vicečempionu lodes
grūšanā.
No sirds sveicam Edgaru
Bergu un lielu pateicību
izsakām trenerei Maijai
Ukstiņai
un
visiem
atbalstītājiem!
Eva Rozīte-Ņikitina,
p/a “Saldus TIKS centrs”
direktore ●

Kurzemes kausa izcīņa finālturnīrā futbolā 7:7 Kuldīgā
Kurzemes kausa izcīņas finālturnīrā
futbolā 7:7 (Kuldīgā) piedalījās Sal
dus novada atklātā čempionāta futbolā
2. vietas ieguvēji “Novadnieki”, kas
veiksmīgi pārstāvēja mūsu novadu un
izcīnīja 2. vietu.

Futbola komanda “Novadnieki”
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To, ka tiks iegūta 2. vieta, noskaidroja
tikai finālā soda sitienos, piekāpjoties
arī iepriekšējā gada čempioniem
“UPTK” komandai no Liepājas.

Spēles pamatlaiks beidzās 1:1. Trešo
vietu izcīnīja Vaiņode, tad Ventspils
augstskola, Alsunga un Ķūļciems no
Talsu novada.
Novadnieku komandā spēlēja: Agris
Kirkovalds, Lauris Butkevičs, Andris
Cvetkovs, Viesturs Bergfelds, Aivis
Pone, Uģis Ošenieks, Didzis Jansons
un Juris Krieviņš.
Vilnis Bents, futbola treneris●
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Saldū notika Olimpiskās dienas rīta rosme

Olimpiskā diena Saldus Kalnsētas parkā

Saldū, Kalnsētas parkā,
23. septembra rītā notika
Olimpiskās dienas rīta
rosme, kurā piedalījās
Saldus novada skolu sko
lēni. Īpašais viesisbija para
limpisko spēļu četru medaļu
ieguvējs Edgars Bergs.

Pirms kopējās rīta rosmes
Edgars Bergs skolēnus
aicināja
būt
aktīviem
un
sportiskiem.
Viņš
arī pastāstīja, ka pēc
Riodežaneiro paralimpis
kajām spēlēm ir laimīgs –
viņš sacensībās izdarīja

visu, ko varēja. E. Bergs
un Saldus novada sporta
darba
vadītāja
Elga
Grota aicināja skolēnus
nepadoties un nebaidīties
sasniegt augstus mērķus,
jo, piemēram, E. Bergs
savu sportista karjeru sācis
jau bērnudārzā “Cerībiņa”,
kur piedalījās Latvijas
BOCIA čempionātos un
ir vairākkārtējs Latvijas
čempions.

Tatjana Markaviča, para
limpietis Edgars Bergs un
Saldus novada sporta darba
vadītāja Elga Grota.

Edgaru Bergu sveica Saldus
tehnikuma pārstāvji, arī
Uldis Graudiņš – E. Berga
bijušais skolotājs.

Olimpiskā diena Kalnsētas
parkā turpinājās ar skolēnu
Rudens krosu.

Olimpiskās dienas iesil
dīšanos demonstrēja trenere

Pēc Olimpiskās dienas
rīta rosmes skolēni izman
toja iespēju paturēt rokās
Edgara Berga nopelnīto
paralimpisko medaļu, kā
arī
nofotografēties
ar
četrkārtējo
paralimpisko
medaļnieku.

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

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Īstenots projekts “Jauno līderu akadēmija 2”

23. un 24. augustā Sal
dus Jauniešu atpūtas un
iniciatīvu centrā “Šķūnis”
notika projekta “Esmu
brīvprātīgais Saldus no
vadā!” apmācības Jauno
līderu
akadēmija
otrā
daļa. Apmācībās jaunieši
atcerējās, ko mācījušies
iepriekšējās
apmācībās,
kas norisinājās jūnija vidū,
kā arī stāstīja, kur un kādu
brīvprātīgo darbu veikuši
vasarā. Apmācības vadīja
Gunta Kelle un Normunds
Pīlips kopā ar JIC “Šķūnis”
vadītāju Rudīti Muraševu.
Projekta “Jauno līderu
akadēmija 2” jaunieši,

kuri apmācību pirmajā
daļā apzināja, kas ir
brīvprātīgais darbs un
plānoja reālas brīvprātīgā
darba aktivitātes, satikās,
lai pārrunātu, kā gājis, vei
cot brīvprātīgo darbu, kas
izdevās, kas ne, plānoja
kā darboties un sadarbo
ties turpmāk. Divu dienu
laikā tika veikti dažādi
uzdevumi grupās un pat
veikts brīvprātīgais darbs
Saldus pilsētā. Jaunieši
devās uz dažādām iestādēm
pilsētā un stāstīja šo
iestāžu darbiniekiem, kas
ir brīvprātīgais darbs, un
informēja, ka Saldus no

vada brīvprātīgos jauniešus
var aicināt, ja nepieciešama
palīdzība. Apmācību laikā
jaunieši kopīgi veidoja
kalendāru, kurā tika apko
poti brīvprātīgā darba noti
kumi, kurus veica jaunieši
Saldus novadā. Kalendārs
tiks izdots, un kalendāra
prezentācijas svētkos būs
iespēja satikties visiem
apmācību
dalībniekiem.
Kalendāru iegūs katrs
apmācību dalībnieks, kā
arī pagastu jaunatnes lietu
koordinatori un iestādes,
kuras piesaista brīvprātīgos
jauniešus.
Ceram,
ka
jaunieši, kas piedalījās
apmācībās,
popularizēs
brīvprātīgo darbu un mu
dinās savus vienaudžus arī
veikt brīvprātīgo darbu!

Paldies visiem jauniešiem,
kuri piedalījās apmācībās
un veica brīvprātīgo darbu
savā novadā un pagastā.
Ļoti ceram uz turpmāko
sadarbību!
Ēvalds Kārkliņš,
apmācību dalībnieks ●
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Jaunieši iepazīstas
ar brīvā laika
pavadīšanas
iespējām

Jaunieši stāsta par brīvā
pavadīšanas iespējām pagastos

laika

16. septembrī Saldus JIC “Šķūnis”
pagalmā notika jauniešu diena “Tavas
iespējas”, kuras laikā varēja iepazīties
ar brīvā laika pavadīšanas iespējām
Saldū un novadā.

2016. gada OKTOBRIS

Pēcpusdienas iesākumā jaunieši
“Pasaules kafejnīcā” pie tējas tases
pārrunāja viņiem interesējošas tēmas –
gan par to, kāpēc atgriezties Latvijā
pēc pasaules iepazīšanas, par iespējām
pavadīt brīvo laiku brīvā dabā, par
iespēju darboties skolēnu pašpārvaldēs
un iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Vēlāk uz “Iespēju skatuves” un
“Iespēju stacijās” varēja iepazīties ar
jauniešu iniciatīvu centra “Šķūnis”,
Saldus Bērnu un jaunatnes centra un
Saldus Sporta skolas piedāvājumu,
kā pavadīt brīvo laiku, iesaisto
ties kādā no piedāvātajiem interešu
izglītības pulciņiem. Kopā ar peda
gogiem notika pulciņu un nodarbību
prezentācijas, priekšnesumi. Bērni
un jaunieši dziedāja, dejoja sporta un

tautiskās dejas, pasākumu palīdzēja
vadīt Skatuves studijas jaunieši.
Dienas noslēgumā ar brīnišķīgu kon
certu uzstājās jauno mūziķu grupa
“Rock `n` Berries”, kuras sastāvā
spēlē saldenieks Mārtiņš Sliede; viņš
savu mūziķa karjeru iesācis tieši ar
BJC ģitāras pedagoga Uģa Jēkabsona
atbalstu.
Pasākumu organizēja Saldus novada
pašvaldības
Izglītības
pārvalde,
Saldus BJC un JIC “Šķūnis”. Izsakām
lielu pateicību visiem, kas palīdzēja
un atbalstīja šo pasākumu.
Zane Sproģe,
p/a “Saldus TIKS centrs” un
Linda Gruze, Izglītības pārvalde ●

Skanīgi un krāšņi izskanēja VI Starptautiskais tautas
muzikantu festivāls “Saldie vārti”
ar lustīgu muzicēšanu
vērienīgā
Dižkoncertā
priecēja muzikantu gru
pas no Lietuvas, Latgales,
Zemgales, Kurzemes un
Rīgas.

Saldus akordeonu ansamblis “Akords”

10. septembrī Saldu
pieskandināja VI Starptautiskais tautas muzikantu festivāls “Saldie vārti”,
kura laikā notika arī Cieceres gadatirgus.
Sesto gadu no tuvie
nes un tālienes Saldū,
Starptautiskajā
festivālā
“Saldie vārti”, pulcējās
muzikanti, kuri spēlē tau
tas mūzikas instrumen
tus. Īsta, dabīga mūzikas
instrumenta
skaņa
ir
festivāla lielā vērtība.
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No plkst. 10.00 līdz
10.50 Saldu pieskandināja
ielu koncerti. Enerģiskie
muzikanti spēlēja pie vei
kala “Maxima XX” un
kafejnīcas
“Ziemelītis”,
Saldus tirgū pie Ziedu bites,
bijušajā autobusu pieturā
pie baznīcas, laukumā
blakus Kapelleru namam un
pie Swedbank ēkas, kā arī
pie ēkas Tūristu ielā 1.
Saldus tirgus stāvlaukumā
tika celta lielā telts, kurā
no plkst. 11.00 līdz 16.00

Paralēli Dižkoncertam
n otika dažādas aktivitātes,
kurās varēja piedalīties
ikviens interesents un
iegūt saldas balvas. Tir
gus laukumā notika ābolu
ēšanas sacensības, pupu
šķirošana, kāpostu tīteņu
tīšana,
alus
dzeršanas
sacensības, siena ruļļu
velšana, virves vilkšana,
maisu mešana un podu
sišana.

Bērniem
bija
iespēja
piedalīties radošajās darb–
nīcās un vērot skaisto
trušu izstādi. Cieceres tirgū
darbojās Pūres mobilā sulu
spiede, kurā varēja salasītos
ābolus vai bumbierus iz
spiest gardā sulā.
Vakarā festivāla teltī notika
Cieceres tirgus balle, kurā
spēlēja grupas “Akords”
(Saldus),
“Neparastais
gadījums” (Durbe), “Suitu
muzikanti” (Alsunga) un
“Tālbraucēji” (Rīga).

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

2016. gada OKTOBRIS
Ezeres pagastā

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Pulciņi un brīvā laika
pavadīšanas iespējas pagastos

Sieviešu koris “Kaprīze”. Vadī
tāja: Indra Eisule, kontakttālrunis:
27565643. Nodarbības pirmdienās,
trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00.

Galda spēles gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
Vadītāja:
Vizma
Kunkule, kontakttālrunis: 25366999.
Nodarbības notiek trešdienās plkst.
17.00 tautas namā.

Amatierteātris “Meduspods”. Va
dītāja: Linda Gruze, kontakttālrunis:
26419964. Nodarbības otrdienās no
plkst. 18.00 līdz 21.00.

Vingrošana dāmām un jaun
kundzēm. Vadītāja: Vizma Kunkule,
kontakttālrunis: 25366999. Nodar
bības notiek pirmdienās plkst. 18.00
tautas namā.

Sieviešu
vokālais
ansamblis
“Alianse”. Vadītājs: Jānis Narkevics,
kontakttālrunis: 26499236. Nodarbī
bas ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz
21.00.

Sporta pulciņš skolniekiem. Vadītāja:
Vizma Kunkule, kontakttālrunis:
25366999.
Nodarbības
notiek
otrdienās plkst. 17.00 Jaunauces pils
sporta zālē.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Vadītāja: Lija Mickus, kontakttālrunis:
29519292. Nodarbības sestdienās no
plkst. 12.00 līdz 14.00.

Vidējās paaudzes deju kopa. Vadītāja:
Inguna Balcere, kontakttālrunis:
26014296.
Nodarbības
notiek
sestdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00,
svētdienās no plkst. 10.30 līdz 12.30
tautas namā.

Vīru vokālais ansamblis. Vadītāja:
Ieva
Stūrīte,
kontakttālrunis:
22310719. Nodarbības sestdienās no
plkst. 15.00 līdz 17.00.
Dāmu klubs “Ezerīte”. Vadītāja:
Biruta Bērzatīss, kontakttālrunis:
26306804. Nodarbības notiek vienu
reizi mēnesī.
Ārstnieciskās vingrošana Ezeres
skolas sporta zālē. Vadītāja: Valda
Berga, kontakttālrunis: 29352712.
Nodarbības pirmdienās no plkst.
19.00 līdz 20.00.

Jaunauces pagastā

Amatierteātris “Lanselots”. Vadītāja:
Inguna Balcere, kontakttālrunis:
26014296.
Nodarbības notiek
piektdienās no plkst. 10.30 līdz 12.30
tautas namā.

Kursīšu pagastā
Sieviešu
vokālais
ansam
blis “Allegro”. Vadītāja: Elvīra
Luce, kontakttālrunis: 26209210.
Nodarbības notiek ceturtdienās no
plkst. 19.00 līdz 21.00 Kursīšu pagasta
Jaunajā zālē.

Amatierteātris “Kodols”. Vadītāja:
Sieviešu
vokālais
ansamblis Sanita
Vītola,
kontakttālrunis:
“Tomēr”. Vadītāja: Ingrīda Petrauska, 26463243.
Nodarbības
notiek
kontakttālrunis: 26451821. Nodar trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00
bības notiek trešdienās un piektdienās Kursīšu pagasta Jaunajā zālē.
plkst. 19.00 tautas namā.
Dziesmu studija bērniem (no 5
līdz 15 gadiem). Vadītāja: Vizma
Kunkule, kontakttālrunis: 25366999.
Nodarbības notiek ceturtdienās plkst.
17.00 tautas namā.

Lutriņu pagastā

Amatierteātris “Atvars”. Vadītāja:
Maira
Vimba,
kontakttālrunis:
26802044.
Nodarbības
notiek
pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00,

trešdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Bērnu deju kolektīvs “Sprīdītis”.
Vadītāja: Jeļena Tarasova, kontakt
tālrunis: 26482125. Nodarbības notiek
otrdienās no plkst. 15.30 līdz 16.10,
ceturtdienās no plkst. 15.30 līdz 16.10.
Senioru deju grupa “Raitais solis”.
Vadītāja: Ārija Ratkus, kontakttālrunis:
26871108.
Nodarbības
notiek
otrdienās no plkst. 10.30 līdz 12.00,
ceturtdienās no plkst. 10.30 līdz 12.00.
Jauniešu
deju
kolektīvs
“Vilks”. Vadītāja: Jeļena Tara
sova, kontakttālrunis: 26482125.
Nodarbības notiek piektdienās no
plkst. 20.00 līdz 22.30, sestdienās no
plkst. 11.00 līdz 13.30.
Jauktais
vokālais
ansamb
lis “Gamma”. Vadītāja: Anete
Siltāne, kontakttālrunis: 25956489.
Nodarbības notiek otrdienās no plkst.
19.00 līdz 21.00.
Līnijdejotāju grupa “LLK”.Vadī
tāja: Ineta Ezermale, kontakttālrunis:
26603751.
Nodarbības
notiek
svētdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00.

Nīgrandes pagastā
Sieviešu
vokālais
ansamblis
“Kvinta”. Vadītāja: Gracija Blum
berga, kontakttālrunis: 26224865.
Nodarbības notiek ceturtdienās plkst.
19.00.
Jauniešu deju kolektīvs “Jumis”.
Vadītāja: Ligita Ķiene, kontakttālrunis:
26361275.
Nodarbības
notiek
pirmdienās plkst. 16.00, otrdienās
plkst. 16.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Kalndancis”.
Vadītāja:
Ligita
Ķiene, kontakttālrunis: 26361275.
Nodarbības notiek trešdienās plkst.
18.00.
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Kapela “Spēlmaņi”. Vadītājs: Artis
Šulbergs, kontakttālrunis: 29125195.
Nodarbības notiek trešdienās plkst.
17.00, piektdienās plkst. 18.00.
Vokālais
ansamblis
“Ceklis”.
Vadītāja: Sanita Zālīte, kontakttālrunis:
29483306.
Nodarbības
notiek
trešdienās plkst. 18.30.

Novadnieku pagastā
Deju kopa “Sadancis”. Vadītājs:
Dzintars Kaksis, kontakttālrunis:
26184331.
Nodarbības
notiek
pirmdienās un ceturtdienās plkst.
19.00 sabiedriskajā centrā “Sātiņi”.
Senioru sieviešu koris “Draudzība”.
Vadītājs:
Rolands
Kleinbergs,
kontakttālrunis: 29227850. Nodar–
bības notiek pirmdienās un trešdienās
plkst. 19.00 Saldus mūzikas skolā.
Amatierteātris “Pieskāriens”. Vadī
tāja: Antoņina Japina, kontakttālrunis:
26156513.
Nodarbības
notiek
sestdienās un svētdienās plkst. 14.00
“Mežvidos”.
Daiļamata pulciņš (aušana). Vadītāja:
Agrita
Rimkus,
kontakttālrunis:
26553947.
Nodarbības
notiek
ceturtdienās plkst. 18.15, piektdienās
plkst. 17.15 sabiedriskajā centrā
“Sātiņi”.
Daiļamata pulciņš (šūšana). Vadītāja:
Anda Sivaščenko, kontakttālrunis:
29664672.
Nodarbības
notiek
ceturtdienās plkst. 18.15, piektdienās
plkst. 17.15 sabiedriskajā centrā
“Sātiņi”.
Kokapstrādes pulciņš. Vadītājs:
Artūrs Freibergs, kontakttālrunis:
29855599.
Nodarbības
notiek
sestdienās no plkst. 16.00 līdz 20.00.
sabiedriskajā centrā “Sātiņi”.
Bērnu deju kolektīvs “Ciecerīte”
(3.- 6.gadi). Vadītāja: Baiba Rāzna,
kontakttālrunis: 20633299. Nodar
bības notiek otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 11.00 līdz 11:30 sabiedriskajā
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centrā “Sātiņi”.
Bērnu deju kolektīvs “Ciecerīte”
(7.-11.gadi). Vadītāja: Aira Nāruna,
kontakttālrunis: 26392910. Nodar
bības notiek otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 15.30 līdz 16.10 sabiedriskajā
centrā “Sātiņi”.

Pampāļu pagastā
Pampāļu dramatiskais kolektīvs.
Vadītāja: Ināra Kārkliņa, kontakt
tālrunis: 25489110. Nodarbības notiek
pirmdienā, ceturtdienā plkst.18.00
Pampāļu kultūras namā.
Tautisko deju kolektīvs. Vadītāja:
Undīne Vanaga, kontakttālrunis:
28658332.
• Mazie
dejotāji:
nodarbības
notiek pirmdien plkst. 17.00,
ceturtdienās plkst. 16.45 Pampāļu
kultūras namā.

Senioru vokālais ansamblis “No
sirds uz sirdi”. Vadītāja: Marita
Kudiņa, kontakttālrunis: 29337093.
Nodarbības notiek pirmdienās no
plkst. 12.00 līdz 14.00 Vadakstes tau
tas namā.
Amatierteātris “Vadakste”. Vadī
tāja: Inta Jonuša, kontakttālrunis:
29386922.
Nodarbības
notiek
trešdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00
Vadakstes tautas namā.

Zirņu pagastā
Amatierteātris. Vadītāja: Sarmīte
Kaufmane, kontakttālrunis: 27484711.
Nodarbības
notiek trešdienās,
ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz
21.00, sabiedrisko aktivitāšu centrā
“Citrons”.

• Lielie
dejotāji:
nodarbības
notiek otrdienās un ceturtdienās
plkst.15.00 Pampāļu skolā.

Vokālais ansamblis “Puķuzirnis”.
Vadītāja: Sarmīte Pavilaite, kontakt
tālrunis:
29990883.
Nodarbības
notiekpirmdienās no plkst. 18.30 līdz
21.00, piektdienās no plkst. 18.30 līdz
21.00 Zirņu pagasta mazajā zālē.

Vokālais ansamblis “Dzirkstis”.
Vadītāja: Iveta Logina, kontakt
tālrunis:
29162132.
Nodarbības
notiek trešdienās plkst.17.00 Pampāļu
kultūras namā.

JDK “Virpulis”. Vadītāja: Zane
Kalniņa, kontakttālrunis: 22306381.
Nodarbības notiek svētdienās no
plkst. 12.00 līdz 15.00 Zirņu pamat
skolas sporta zālē.

Folkloras kopa “Pampāļi”. Vadītāja:
Vija Gruze, kontakttālrunis: 28355716.
Nodarbības
notiek
trešdienās
plkst. 19.00 Pampāļu kultūras namā.

Folkloras kopa “Zirņi”. Vadītāja:
Sarma
Ūpe,
kontakttālrunis:
29775878. Nodarbības
notiek
pirmdienās plkst. 18.00 sabiedrisko
aktivitāšu centrā “Citrons”.

Bērnu vokālā studija. Vadītāja: Vija
Gruze, kontakttālrunis: 28355716.
Nodrabības
notiek
otrdienās
plkst. 17.00 Pampāļu kultūras namā.

Zvārdes pagastā

Zvārdes pagasta sieviešu vokālais
ansamblis
“Druve”.
Vadītājs:
Rolands Kleinbergs, kontakttālrunis:
Vadakstes pagastā
29227850.
Nodarbības
notiek
otrdienās
no
plkst.
19.30
līdz
21.30.
Jauktais
vokālais
ansamlis
“Divi krasti”. Vadītāja: Iveta Zvārdes pagasta amatierteātris
Logina, kontakttālrunis: 29162132. “Karamele”.
Vadītāja:
Sintija
Nodarbības notik ceturtdienas no Krūza, kontakttālrunis: 26426788.
plkst. 17.00 līdz 19.00 Vadakstes Nodarbības notiek ceturtdienās no
tautas namā.
plkst. 20.00 līdz 22.00 ●

JUBILĀRI OKTOBRĪ
Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
oktobra jubilāriem vēl
Saldus novada dome

Lutriņu pagastā
Jānis Kols
Māris Karlevics
Fjodors Lomonosovs

Irēna Mūrniece
Adolfina Barvida
Saldus pagastā

Saldus pilsētā
Marija Andersone
Visvaldis Bušmanis
Imants Embriks

Jautrīte Stāvause

Alda Velvere

Olita Lāce

Alfons Tūbelis

Gerda Joržaka

Jevgenija Pavlova

Vanda Pentjuša

Egils Stengrevičs

Dzintra Pūce

Ērika Ozola

Alvīne Plēpe

Arnolds Andersons
Vija Egle

Nīgrandes pagastā

Šķēdes pagastā

Oskars Briedis

Ivars Vizulis

Voldemārs Putniņš

Anda Marcinkēviča

Zinaīda Vilima

Pēteris Kozlovs

Īpašie jubilāri:

Benita Kaņecka

Boherta Millere

Ezeres pagastā

Andris Pomerancis

Prancišks Adomovičs
Lilija Šmāle
Arvīds Zīle
Rita Ķēpule
Rolands Cukurs
Inta Gēliņa
Laima Kube
Inese Januševska
Jaunauces pagastā
Mārīte Alsviķe
Jaunlutriņu pagastā
Vija Peterlēvica
Lidija Berkina
Oskars Grinfelds
Marija Gulbe
Rihards Oliņš
Kursīšu pagastā
Dzintars Circenis
Gaļina Kinča
Daila Freimane
Stefa Odzuļa

Dainis Keršis
Jovita Paulauskiene
Antra Aleksandrova
Novadnieku pagastā
Daiga Ruba
Inga Lilienšteina
Indra Rozentāle
Māris Liepa
Mārīte Logina
Valdis Strikmanis
Guna Janmane
Dzidris Štāls
Jānis Kazakevičs
Jānis Kormis
Jānis Jurgenovskis
Gaida Posele
Ārija Kalnakārkle
Pampāļu pagastā
Biruta Veinberga
Rubas pagastā
Jānis Beišins
Gunta Rudzīte
Gunta Skuja

Vadakstes pagastā
Inese Munce
Daļa Bulova
Zaņas pagastā
Sandra Upīte
Benita Virta
Valdis Spuris
Zirņu pagastā

Regina Kuģe
Jānis Norkus
Vladimirs Obrazcovs
Zenta Rozentāle
Jānis Utāns
Eldona Viršila
Alfrēds Buls
Edvīns Doniņš
Aleksandra Grancovska
Staņislava Maļavko
Gunta Rezevska
Līverts Storķis
Gunārs Hartmanis
Modris Ūželis
Brigita Ēdolfa
Irma Ziemiņa

Gunta Grinberga
Aina Grīsle
Elga Miezīte
Irēna Ķeķe
Valija Beierbaha
Zvārdes pagastā
Mirdza Kaudze
Velta Līkuma
Tadeušs Vieško
Imants Kaudze
Karls Petrovskis
Zinta Blanka
Svetlana Podosiņņikova
Agris Pelsis

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●
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PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
SALDUS NOVADĀ
Saldus novada amatierteātru skate
“Izrāžu parāde 2016”.
15 kolektīvi – tik kupls ir Saldus novada
amatierteātru skaits. Vienu reizi divos
gados notiek skate, kurā kolektīvi izrāda
23., 28. un 29.10. dažādu žanru un stilu izrādes. Oktobra
beigās teātra mīļotājiem būs vienreizēja
iespēja vienkopus redzēt, baudīt un
vērtēt visa novada aktieru un režisoru
sniegumu. Izrādes notiks Saldū, Druvā,
Kursīšos un Ezerē.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Lielajā ielā 3b, Saldus Bērnu un jaunatnes centrā
Amatierkolektīvu vadītāju sumināša
nas pasākums “Kristāla zirgs”.
Saldus novadā ir daudz radošu
un enerģisku cilvēku, kas ap sevi
pulcē kolektīvus, kuri ar ļoti labiem
panākumiem darbojas un uzstājas ne tikai
mūsu novadā, bet arī Latvijā un pasaulē.
Iedibinot šo tradīciju, bija vēlme vienā
pasākumā koncentrētā veidā parādīt visa
novada amatiermākslas kolektīvu sezo
nas veikumu. Un tas ir izdevies – katru
reizi ar lepnumu un apbrīnu ir iespēja
paraudzīties uz to, ar kādu aktivitāti,
21.10. plkst. 15.00 profesionālo novērtējumu un pat misijas
apziņu strādā kolektīvi un to vadītāji. Ja
ikdienā intensīvi neseko citu kolektīvu
aktivitātēm, tad šajā pasākumā ir iespēja
gūt pārskatu par novada amatierkolektīvu
darbību. Līdz pēdējam mirklim saglabājas
intriga – kurš šogad saņems “Kristāla Zir
gu”? Gada balva ir iedibināta 2012. gadā
un tiek pasniegta sešās nominācijās. Tā
ir skaists apliecinājums ieguldītam dar
bam un labam augsta līmeņa rezultātam
amatiermākslā. Arī jūs varat ieteikt savu
pretendentu līdz 10. oktobrim. Pieteiku
ma anketu meklējiet www.saldus.lv.

23.10.
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Saldus novada amatierteātru “Izrāžu
parāde 2016”:
• plkst. 12.00 Zaņas pagasta amatierteātris
“Oga” ar izrādi “Papardes ziedu
meklējot”;
• plkst. 13.15 Pampāļu pagasta dramatis
kais kolektīvs ar izrādi “Uzmanību –
cūka!”;
• plkst. 14.30 Novadnieku pagasta
amatierteātris “Pieskāriens” ar izrādi
“Sapinusies sirdsapziņa”;
• plkst. 16.00 Rubas amatierteātris ar
izrādi “Šauj viņu nost”;
• plkst. 17.15 Lutriņu kluba amatierteātris
“Atvars” ar izrādi “Steigā”;
• plkst. 18.30 Šķēdes Dailas teātris ar
izrādi “Traks numurs”.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Jānis Skutelis un Karaliskais impro
9.10. plkst. 16.00 vizācijas teātris. Biļetes uz pasākumu
izpārdotas.
Jautra izrāde bērniem un vecākiem
“Čipa un Nikas piedzīvojumi”. Izrādes
garums: 50 min. Biļetes cena 2,00 eiro.
26.10. plkst. 18.00
Biļetes iespējams iegādāties Saldus
novada p/a “Saldus TIKS centrs” (Striķu
ielā 3) un 40 min. pirms pasākuma.
Saldus novada amatierteātru “Izrāžu
parāde 2016”:
• plkst. 18.30 Saldus Tautas teātris ar
28.10.
izrādi “Elejas nindzjas”;
• plkst. 19.30 Zirņu pagasta amatierteātris
ar izrādi “Dūdene zin”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Marijas Naumovas solo koncerts
15.10. plkst. 18.00 “Kādā jaukā dienā”. Biļetes uz
pasākumu izpārdotas.
Grammy balvas ieguvēja Arto
Tunčbojadžana
koncerts.
Arto
Tunčbojadžans (Arto Tunçboyacıyan)
ir armēņu izcelmes amerikāņu mūziķis,
dziedātājs, dziesmu autors, producents
un multiinstrumentālists, kurš prot
izvilināt skaņas no visa, sākot ar tukšu
pudeli, beidzot ar ūdens spaini.
Biļetes cena 7.00 eiro, pasākums notiek
30.10. plkst. 16.00
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā
Saldus novada pašvaldības projekta
“Profesionālās mākslas pasākumu pieeja
mības nodrošināšana Saldus novadā
2016./2017. gadā.” ietvaros.
Biļetes Biļešu paradīzes kasēs (Saldus
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3), www.
bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
Kora “Kamēr…” muzikāls sveiciens
Saldum. Jauneklīga degsme apvienojumā
ar augsti attīstītām vokālajām prasmēm
šodien raksturo jauniešu kori “Kamēr...”,
ko 1990. gadā dibināja un līdz 2012.
gadam vadīja diriģents Māris Sirmais.
Šobrīd kora mākslinieciskais vadītājs un
5.11. plkst. 16.00
galvenais diriģents ir Jānis Liepiņš.
Biļetes cena 8.00 eiro, pensionāriem,
uzrādot apliecību – 5 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldus TIKS centra
kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.
lv, kā arī stundu pirms pasākuma.

PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ,
Avotu ielā 12a
Kora “Saldava” koncerts “Lai skan!”.
7.10. plkst. 19.00
Ieeja bez maksas.
Izrāde “Parīze-Rīga-Parīze”.
Dramatizējums un iestudējums: Māra
Ķimele. Lomās: Karīna Tatarinova un
Varis Piņķis.
Ieeja bez maksas. Saldus novada
8.10. plkst. 18.00
pašvaldības projekts “Profesionālās
mākslas pasākumu pieejamības nodroši
nāšana Saldus novadā 2016/2017.
gadā”. Projekts tiek realizēts ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Deju izrāde “Noķer mani”. Ieeja
bez maksas. Aktivitāte notiek Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
atbalstītā
21.10.
Saldus novada pašvaldības projekta
“Profesionālās
mākslas
pasākumu
pieejamības
nodrošināšana
Saldus
novadā 2015./2016. gadā” ietvaros.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū. 19. –
Visu mēnesi
21.gs.”.
Izstāde “Vasara ar Rozentālu” – J.
Rozentāla Saldus mākslinieku grupas un
Visu mēnesi
TLMS Kolorīts mākslinieku darbi.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
1.10. – 29.10.
1.10. – 29.10.

1.10. – 27.10.

3.10. – 31.10.
4.10. – 29.10.
6.10. plkst. 10.00

Fotoizstāde “Vēstules no Āfrikas”.
Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
kalendārs: oktobris”.
Izstāde,
veltīta
pasākumu
cikla
“Iepazīstam novada ļaudis!” viešņai,
folkloristikas un tradīciju pētniecei, Ievai
Ančevskai “Lēni, lēni Dieviņš gāja…”.
Daces Kupces-Krieviņas privātkolekcijas
izstāde “Pakavs pie pakava”.
Fotoizstāde “Mārtiņš Freimanis amatieru
foto redzējumā”.
“Grāmatas dodas pie lasītājiem…” Jauno
grāmatu apskats, izsniegšana Saldus
pilsētas pensionāru biedrībā.

10.10. – 14.10.

Datorkursi senioriem.
Literārs pasākums “Kādā krāsā ir
18.10. plkst. 14.00 Saldus?” Tikšanās ar rakstnieci Ināru
Šteinbergu.
Mācību kursi: “Radošums un tā
izpausmes darbā ar bērniem
un
26.10.
pieaugušajiem bibliotēkā”.
Pasākumu cikla “Iepazīstam novada
ļaudis!” 7. tikšanās ar folkloristikas un
27.10. plkst. 14.00
tradīciju pētnieci Ievu Ančevsku “Lēni,
lēni Dieviņš gāja”.

Novadpētniecības
izstāde
tirgus”.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7

Līdz 26.11.

“Saldus

Projekta “Meiteņu diena Kapelleru
namā” aktivitāte “Cikla šovs – mana
ķermeņa slepenā koda atklāšana”.
8.10. plkst. 10.00
Pasākums paredzēts 10-12 gadu veicām
meitenēm un viņu mammām. Informācija
pa tālruni 29443117.
Saldus
Danču
kluba
nodarbība.
21.10. plkst.19.00
Informācija pa tālruni 29406338.
Dziedināšanās caur tautasdziesmu. Vada
22.10. plkst. 16.00
Inga Karpiča.
Nodarbība skolēniem “Saldus miesta
stāsts”. Nodarbība ir bez maksas,
Visu mēnesi
nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds”
atbalstītā projekta “Ieraugi vēsturi!” iet
varos. Pieteikšanās pa tālruni 29443117.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
8.10.
Lapu tirgus.
22.10.
Simjūda dienas tirgus.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
4.10. plkst. 19.30

Saldus novada atklātais čempionāts
basketbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
volejbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
florbolā.
LBL2 spēle BK “Saldus” – VEF skola
Saldus sporta kompleksā.

6.10.

Tautas orientēšanās sacensību “ABC
2016” kopvērtējuma apbalvošana Saldus
sporta kompleksā.

7.10. plkst. 10.00

Finālsacensības florbolā vidusskolas
grupā jaunietēm Druvas sporta namā.

8.10. plkst. 10.00

Vējiņa kausa izcīņa orientēšanās sportā
jaunsargiem Kansētas parkā.

Sēdvolejbola
popularizēšana
Sal
dus novadā. Sacensības “Baltijas
8.10. – 9.10. plkst.
līga sēdvolejbolā 2016”.
Latvijas
10.00
sēdvolejbola izlases un Saldus volejbolis
tu draudzības spēle.
Florbols zonu sacensības 2001.(00.) –
2002. g. dz. (8.-9. kl. gr), meitenēm
14.10. plkst. 10.00
2001.(00.) – 2004. g. dz. (6.-9. kl. gr.)
Druvā, Šķēdē.
Boksa kluba organizētais skrējiens
15.10. plkst. 12.00
“Nogāzes pavēlnieks” Kalnētas parkā.
Florbols zonu sacensības 2001. (00.) –
2002. g. dz. zēniem (8.-9. kl.gr.),
21.10. plkst. 10.00 meitenēm 2001. – (00.) – 2004. g. dz.
(6.-9. kl.gr.) Druvas sporta namā, Šķēdes
sporta namā.
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PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
EZERES PAGASTĀ
Skrējiens “Ezere 2016”. Pasākums
notikspa Ezeres parku, distances garums
3-5km.
Zolītes sacensības sporta spēļu “Dien
vidi” ietvaros.

15.10.
22.10.

Dziedātājas Jenny May koncerts “Sajūtu
mistērija” Ezeres kultūras namā. Biļetes
23.10. plkst. 16.00 cena 5.00 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties www.bilesuparadize.lv un Ezeres kultūras namā.

29.10.

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
rīkotais pasākums Saldus novada
amatierteātru “Izrāžu parāde 2016”:
• plkst. 12.00 Vadakstes amatierteātris ar
izrādi “Jo pliks, jo traks”;
• plkst.
14.00
Zvārdes
pagasta
amatierteātris “Karamele” ar izrādi
“Liepas pie baznīcas”;
• plkst. 15.30 Druvas amatierteātris ar
izrādi “Vecie un jaunie”;
• plkst. 17.30 Ezeres kultūras nama
amatierteātris “Meduspods” ar izrādi
“Minhauzena precības”.
JAUNAUCES PAGASTĀ

22.10. plkst. 14.00

Vadakstes pagasta amatierteātra izrāde
“Jo pliks, jo traks” tautas namā.

Pasākums “Gudrais draugs”, kurā
piedalīsies Skrundas suņu skolas suņi.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Ražas balle kopā ar grupu “Galaktika”
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē. Ieeja 5.00
14.10. plkst. 22.00
eiro. Starplaikos jautras dejas, atrakcijas
un izsole!
Triku meistara uzstāšanās Kursīšu
17.10. plkst. 13.20
pamatskolā.
Pētnieciskā darba diena un projekta
“Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu”
21.10.
noslēguma pasākums “Spēļu diena”
Kursīšu pamatskolā.
Starppagastu sporta spēļu “Dienvidi”
22.10.
sacensības zolītē Kursīšu pagasta Jaunajā
zālē.
P/a “Saldus TIKS centrs” rīkotais
pasākums Saldus novada amatierteātru
29.10. plkst. 10.30 skate – Kursīšu pagasta amatierteātris
“Kodols” ar izrādi “Raganas priede”
Kursīšu Jaunajā zālē.
LUTRIŅU PAGASTĀ

29.10. plkst. 14.00

29.10. plkst. 13.00 Autorallijs “Pa Hercoga pēdām Lutriņos”.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu
piedāvā komponista Mārtiņa Brauna
65 gadu jubilejas koncerttūri “Darbi
un nedarbi...”. Kopā ar solistiem kom
ponista skaistākās un zināmākās dzies
mas izdziedās Saldus novada jauktais
koris “Saldava”. Biļetes cena 8, 10, 12
12.11. plkst. 18.00 un 15 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldus TIKS centra
kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.
lv, kā arī Kalnu kultūras namā.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss
no Saldus, rezervējot vietu biļetes
iegādes laikā. Sīkāka informācija pa tel.
26848301.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
7.10. plkst. 13.00

Muzeja krājumu glabātuvē apskatāma
izstāde “Kopsaimniecību laiki Novad
14.09. – 14.10.
nieku pagastā”. P.,O.,T.,C. – no plkst.
8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz
17.00.
Izstāde “J. Rozentāls manā pagastā”.
Gleznotāja, scenogrāfa un kostīmu
1.10. – 31.10.
mākslinieka Valtera Kristberga darbu
izstāde bibliotēkā.
Kolekciju izstāde “Mani ceļojuma
1.10. – 31.10.
magnēti” bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
“Mazpulka pirmā raža” Pampāļu
4.10. plkst. 14.30
pamatskolā.
Pampāļu bibliotēkā pasākums “Rozentāls
20.10. plkst. 15.00
manā pagastā”.
SALDUS PAGASTĀ
P/a “Saldus TIKS centrs” rīkotais
pasākums Saldus novada amatierteātru
28.10. plkst. 16.00 “Izrāžu parāde 2016”: Jaunlutriņu
amatierteātris ar izrādi “Kapusvētku
PR”. Druvas kulttūras namā.
ŠĶĒDES PAGASTS
7.10. plkst. 20.00

Ražas balle Šķēdes pakalpojuma centra
zālē.

VADAKSTES PAGASTĀ
15.10. plkst. 20.00 Ģimeņu vakars Vadakstes tautas namā.

10.10. – 29.10.

Novadpētniecības izstāde “Hercogs
Jēkabs un Lutriņi” Lutriņu bibliotēkā.

15.10. plkst. 10.00

29.10. plkst. 11.00

Jēkaba gadatirgus Lutriņu klubā. Aicināti
visi tie, kuri grib tirgot vai pirkt.

29.10. no plkst.
18.00 līdz 22.00
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Pasākums senioriem “Zelta rudens”
Sātiņu pamatskolas zālē.

Saldus novada atklātais čempionāts gal
da tenisā Vadakstes sporta zālē.
Leģendu nakts Vadakstes pilī.

PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
ZAŅAS PAGASTĀ
29.10.

Saldus novada Jauniešu forums.
ZIRŅU PAGASTĀ

17.10. – 17.11.

Tematisks pasākums “Skārbie 90-tie
gadi”. Diskotēka 90-to gadu stilā sa
biedrisko aktivitāšu centrā “Citrons”.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Erudīcijas pasākums “Zinītis un
15.10. plkst. 17.00
Nezinītis – 2” Striķu kultūras namā.
SALDUS SPORTA KOMPLEKSĀ, Jelgavas ielā 6
5.11. plkst. 21.00

Novadpētniecības izstāde “Rozentāls
Zirņu pagastā – gleznotājs Janis
Zegners” Zirņu pagasta bibliotēkā.

5.11. plkst. 12.00

Griezto sveču veidošana. Apmācības
vadīs Ilma Kamkovska sabiedrisko
aktivitāšu centrā “Citrons”.

5.11. no plkst.
18.00 līdz 21.00

Rudens svētku ballīte bērniem maskās
sabiedrisko aktivitāšu centrā “Citrons”.

30.10.

Starptautiskās sporta deju sacensības
“Saldus kauss 2016”. Pasākums notiks
visas dienas garumā. Ieejas maksa 6 eiro.
Pensionāriem, invalīdiem un bērniem
no 5 līdz 10 gadiem – 4 eiro, uzrādot
apliecinošu dokumentu. Bērniem līdz 5
gadu vecumam ieeja par brīvu. ●

PAGASTU AKTUALITĀTES
Ezeres pagastā
10. septembrī Ezerē notika Sporta
svētki, kuros piedalījās ap 150 spor
tistu. Sacensības notika astoņos sporta
veidos un kopumā tika pasniegtas 87
medaļas.
18. septembrī notika 02’ Pierobežas
festivāls “Ezere – vieta, kur satik
ties!”. Festivāla ietvaros, sadarbībā
ar Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centru”, notika skrējiens LietuvaLatvija. Skrējienā piedalījās 102 spor
tisti no Lietuvas un Latvijas. Medaļas
tika pasniegtas piecās vecuma grupās.
No Ezeres pagasta medaļas izcīnīja
Jānis Ķēniņš, Dace Pērkone, Aigars
Žodziņš, Anitai Žodziņa.
Ir saņemta Ezeres mototrases licen
ce, un 1. oktobrī notika pasākums
“Motokross Ezerē”. Tās bija pirmās
sacensības licencētajā trasē.
15. septembrī notika dzejas dienas
pasākums Ezerē, kurš pulcināja kuplu
ezernieku pulku, jo Ezerē viesojās
Guntars Račs ar dzejas lasījumiem un
muzikālām atkāpēm.

Jaunauces pagastā
1. septembrī Jaunauces Tautas namā
tika atzīmēta Zinību diena. Kopā ar
bērniem tika spēlētas galda spēles un
rotaļas.

16. un 17. septembrī Jaunauces
ciema teritorijā notika Sporta svētki.
Šajos Sporta svētkos iedzīvotājiem un
viesiem bija iespēja piedalīties dažādās
stafetēs, sporta spēlēs, makšķerēšanas
sacensībās. Bērni varēja spēlēties
piepūšamajās atrakcijās. Noslēgumā
kopīgi tika vārīta zupa pagasta dīķa
malā.

Kursīšu pagastā
No 22. līdz 26. augustam bibliotēkā
notika dāliju izstāde, kurā bija
apskatāmi
kursīšnieku
dārzos
izaugušie ziedi. Izstādē bija iespējams
iepazīt vairāk nekā 35 dažādas ziedu
šķirnes.
2. septembrī Kursīšu bibliotēkā
notika Grāmatu andele, kuras laikā
IK “VIRJA AK” piedāvāja iegādāties
grāmatas. Grāmatas saviem lasītājiem
bibliotēku
fondu
papildināšanai
iegādājās Kursīšu, Rubas, Līkupēnu,
Jaunauces, Nīgrandes, Vadakstes,
Pampāļu bibliotēkas, kā arī pagasta
iedzīvotāji.
5. septembrī Saldus novada
bibliotēku darbinieki Mārtiņš Lagz
dons (Kursīši), Egita Zasa (Šķēde),
Rasma
Virsnīte
(Jaunlutriņi),
Ligita Treinovska (Novadnieki),
Velga Krūmkalna (Zvārde), Santa
Švalbe (SPB) piedalījās seminārā

“Radošums
muzejā”
O.Kalpaka
muzejā “Airītes”, kurā tika stāstīts par
radošām novadpētniecības metodēm,
par stāstīšanas prasmju pilnveidi, kā
tika un tiek svinēti svētki, par radošu
muzeju un jauniešu iesaisti. Lekcijās
ar zināšanām un pieredzi dalījās
Andris Tomašūns, Māra Mellēna,
Janīna Kursīte, Žanete Grende un
Rūta Šmite.
Visu septembri bibliotēkā bija
apskatāma kursīšnieces Sniedzītes
Bicānes zīmuļu kolekcijas izstāde
“Pildspalvas brālis”. Kolekcijā bija
apskatāmi 174 dažāda lieluma, krāsas
parastie zīmuļi.
Kursīšos notika “Dzejas dienas
2016” pasākumi, kur sabiedrībai tika
piedāvāti trīs dažādi pasākumi piekt
dienu vakaros. 9. septembrī notika
pasākums “Radošā dzejas stunda”
kopā ar Ivetu Strikasu, kura laikā
interesenti tika aicināti līdzi ņemt
sev tuvāko grāmatu un lasīt dze
ju. Klausījāmies O. Vācieša dzejas
ierakstus, kā iespaidā tapa dažādi
radoši darbi – smilšu gleznas, augu
gobelēns un sajūtu aplis. 16. septembrī
notika otrais “Dzejas dienas 2016”
pasākums “Par zvaigznēm, puķēm
un…”, kurš kopā pulcēja cilvēkus,
kurus instrumentālās mūzikas un dze
jas pasaulē ieveda pianists Zigurds
Turss un rakstniece, aktrise Dace
Priede. 23. septembrī uz noslēguma
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pasākumu “Maigi gari rīti” Kursīšu
bibliotēkā pulcējās dzejas draugi,
lasītāju kluba dalībnieki un citi
kursīšnieki. Pasākumā notika tikšanās
ar dzejnieku Andri Akmentiņu.
Pasākumu notika Kursīšu bibliotēkas
izstrādātā un VKKF finansiāli
atbalstītā projekta “Portrets tuvplānā
(4)” ietvaros.
30. augustā sociālā darbiniece Inese
Pērkone un dienas centra aprūpētāja
Dina Voldiņa aicināja bērnus un
jauniešus uz estrādi, kur notika
pasākums “Atvadas no vasaras”. Nes
katoties uz sliktajiem laika apstākļiem,
bija sanākuši bērni, kuri piedalījās
stafetēs, konkursos un rotaļās, zīmēja
uz asfalta un pelnīja saldas balvas.
Sasildīties un izkustēties varēja
kultūras darba organizatores Ilzītes
Griķes sarūpētajā bērnu ballītē.

Lutriņu pagastā
Septembri
Lutriņu
bibliotēka
iesāka ar unikālu Saldus J. Rozentāla
Vēstures un mākslas muzeja ceļojošo
izstādi par mūsu novada jubilāru
gleznotāju Jani Rozentālu. Sešās foto
planšetēs interesanti un pārskatāmi
var iepazīt un uzzināt galvenos faktus
par mākslinieka dzīvi un daiļradi. Ir
apskatāma gleznu foto reprodukcijas.
Skolas bērni, iepazīstoties ar izstādi,
piedalījās radošā darbnīcā, kurā
pētīja orģinālgleznu fotogrāfijas. Bija
jāatrod atšķirības it kā divās vienādās
fotogrāfijās.
Dzejas dienu nedēļa iesākās ar
rudens ziedu izstādi pie pārvaldes
ēkas. Šogad atvasara ir sevišķi dāsna –
dāliju, asteru, gladiolu, miķelīšu krāsu
nianses priecēja katru, kurš iegriezās
“Pagastmājā”. Paldies dārzniecei
par sadarbību un visiem, kuri ļāva
priecāties par sava dārza krāšņumu!
16. septembrī ar koncertu “Rudens
ieskaņa” Lutriņos viesojās duets –
Uldis Fridrihsons un Raimonds Pat
malnieks. Koncerta apmeklētajiem
bija iespēja iepazīties ar mūsu novadu
dzejnieku grāmatu izstādi, kuru
organizēja bibliotēka.
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16. gadu Latvijā, 14. gadu Lutriņu
pagasta bibliotēkā startu uzsāk
lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Katrai no četrām vecuma grupām līdz
decembrim jāizlasa sešas grāmatas.
Žūrijas dalībnieki izlasa, novērtē,
aizpilda elektroniski anketu un gala
rezultātā izveidosies lasītāko grāmatu
tops visā Latvijā. Lasīšanas prog
ramma darbosies arī pamatskolas
bibliotēkā. Lasītāji var izvēlēties, uz
kuru bibliotēku doties. Protams, ļoti
gaidām arī vecākus vērtēt viņiem
domāto lasāmvielu. Kas var būt labāk,
ja lasa bērns, mamma un tētis!

Nīgrandes pagastā
27. augustā notika jauniešu kluba
“D.E.M.O.” sporta svētki – “Kalni
2016”. Pasākumā piedalījās dažāda
vecuma bērni kopā ar vecākiem.
Sporta svētkos bija iespēja piedalīties
sportiskās aktivitātēs – futbolā,
badmintonā, strītbolā, zābaku mešanā,
balonu mešanā un basketbola soda
metienos. Pašiem mazākajiem bija
iespēja mest šautriņas un izmēģināt
spēkus zābaka mešanā.
Nīgrandē notika tradicionālie spor
ta svētki “Paliec sveika, vasariņa!”

“Citrons J” un SIA “Silaiņi”. Diena
bija aktīva un izdevusies.

Novadnieku pagastā
Jau piekto gadu Novadnieku
pagastā tiek atzīmētas Austras die
nas. Sabiedrības dvēsele, dzejniece
Austra Launaga vairs nav mūsu
vidū un atdusas Elku kapsētā. Tādēļ
jau otro gadu pulciņš Austras Lau
nagas cienītāju 1. septembrī, Austras
dzimšanas dienā, dodas uz kapsētu, lai
pieminētu viņas devumu sabiedrībai
un pagastam. Izjustu runu teica
pārvaldes vadītāja Dina Brēdava. Tika
lasīta Brigitas Stepenas dzeja veltīta
Austrai, kā arī pašas Austras dzeja.

Pēc piemiņas brīža Elku kapos visi
klātesošie brauca uz Draudzības
ciematu, lai atklātu piemiņai “Austras
taku”. Tā bija sena Austras iecere,
ka iestaigātais celiņš, kas ved uz
Draudzības centru, ir jāsakārto. Tagad
celiņš ir nobruģēts un ieguvis nosau
kumu “Austras taka”. Takas katrā galā
ir kokā grebta piederības zīme.

Pampāļu pagastā

Bērni varēja sacensties dažādos sporta
veidos: riteņbraukšanā, tāllēkšanā,
skriešanā, basketbola soda metienos,
šautriņu mešanā, stafetē. Sacensības
notika dažādās vecuma grupās: līdz
sešiem gadiem, no septiņiem līdz des
mit gadiem un no 11 līdz 15 gadiem.
Kopvērtējumā labākie no katras gru
pas tika apbalvoti ar piemiņas diplo
miem un medaļām. Visi dalībnieki
tika apbalvoti ar saldajām balviņām,
kuras dāvāja pasākuma sponsori SIA

Pampāļu pamatskolā, turpinot pirms
diviem gadiem uzsākto tradīciju, tika
svinēta Tēvu diena. Svētku pievakare
silta un saulaina. Laiks piemērots āra
sportiskām aktivitātēm.
Tēviem
bija
jāpiedalās
foto
orientēšanās konkursā – jāatrod
fotogrāfijās attēlotās vietas un jāatbild
uz jautājumiem. Dalībnieki tika
pārbaudīti, vai prot sasiet kaklasaiti.
Centās visi – citam sanāk labi, citam
sanāk interesanti. Tad sekoja spēka
vingrinājumi – katrā rokā pa piecu
litru ūdens pudelei, rokas horizontāli
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un jātur, cik ilgi katrs var noturēt.
Īsta jautrība sākas virves vilšanas
sacensībās – viens pret vienu uz baļķa.
Sākumā pārus izvēlējās ar izlozes
palīdzību, taču vēlāk paši tēvi gribēja
pamēroties spēkiem ar sev līdzīgu
svara kategoriju. Pēdējais uzdevums,
ko tēviem bija jāveic bija “dvieļu
volejbols”. Visa vakara garumā
spēlētāji bija ļoti azartiski un līdzjutēji
aktīvi.

Liels prieks par aktīvajiem tēviem,
kuri piedalījās skolas rīkotajā
pasākumā.
Pēc sacensību galvenās daļas visi
sportiskā solī devās pie ugunskura, kur
tika apbalvoti uzvarētāji un piešķirti
goda nosaukumi. Noslēgumā gan
dalībnieki, gan līdzjutēji varēja baudīt
garšīgu zupu un vienoties sarunās par
jauki pavadīto vakaru.

Vadakstes pagastā
24. septembrī piedalījāmies sportiskā
pasākumā “160 vingrinājumi Saldus
pilsētai”. 1. oktobrī Vadakstes sporta
zālē notika volejbola dienas pasākums.

Zaņas pagastā
10. septembrī aizvadījām 5. sēņo
šanas čempionātu. Neskatoties uz
to, ka lielākā sēņu bagātība jau mežā
bija beigusies, sēņotāji bija gan
individuālā, gan ģimenes grupā. Divās
stundās tika salasīts 1,821 kg sēņu
un par čempioni individuālajā grupā
kļuva Inta Miceika, aiz sevis atstājot
Līgu Gredzenu, Māri Vanagu un Ilonu
Radvilaviču.
Ģimeņu grupā čempiona titulu
izcīnīja Markuss Grinkevičš ar Aivu
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Miceiku, sasēņojot 1,644 kg, un aiz
sevis atstājot Gredzenu ģimeni un
Radvilaviču ģimeni.

Par godu piecu gadu jubilejai, sēņotāji
bija nopelnījuši sēņu krēmzupu, cep
tus ābolus sēņu cepurē un kūku bekas
izskatā.
Bērnu un jauniešu amatierteātra
“Dzirkstelīte” dalībnieki 15. septembrī
bija sagatavojuši sveicienu Zaņas
pagasta viesiem.
20. augustā Zaņā notika sporta
svētki.
Ļoti
lielu
materiālo
ieguldījumu sekmīgai svētku nori
si, sniedza Zaņas pagasta zemnieku
saimniecību īpašnieki, iedzīvotāji un
pagasta pārvalde. Sirsnīgs paldies
apdrošināšanas firmai AAS “Gjen
sidige Baltic” par viņu sagādātajām
balvām un dāvanām.
20. augustā L.A.M.A. kausa izcīņas
6. posmā Zorģos kvadri 50 klasē
Marisam Rakem 1. vieta.
24. augustā Jaunmārupes mototrasē
“Vilciņi” norisinājās 4. Mārupes
kausa izcīņas posms mini motokrosā,
kurās Mariss Rake kvadri 100 klasē
jaunākajā grupā izcīnīja 1. vietu.
3. septembrī Madonas novada Kursā
notika L.A.M.A. čempionāta 7.
posms, kurās Mariss Rake kvadri 50
klasē pirmajā braucienā uzvarēja, bet
otrajā braucienā viņu pievīla tehnika.
Motobraucējs Renārs Gosts 26+klasē
izcīnīja 10. vietu.
10. septembrī Smiltenē norisinājās
rallija Supersprints “Rudens – 2016”.
2WD open klasē Modris Žentiņš
izcīnīja 1. vietu. 2WD klasē Varim
Žentiņam 2. vieta, bet Modrim
Žentiņam 3. vieta. FWD 1600 klasē
Varis Žentiņš ieguva 2. vietu, Modris
Žentiņš izcīnīja 3. vietu, bet Nelda
Žentiņa palika 7. vietā.
10. septembrī Ezerē norisinājās
pagasta sporta svētki, kurās Zaņas
sportisti individuālajos sporta veidos
izcīnīja augstas godalgotas vietas.
Futbolā komanda “Virāža-Z” izcīnīja
1. vietu.

11. septembrī Malmē (Zviedrija)
notika pasaules čempionāts virves
vilkšanā, kurās Latvijas izlase MIX
klasē (4 vīri + 4 dāmas) izcīnīja augsto
6. vietu.
18.
septembrī
Ezerē
notika
pierobežas festivāls, kura ietvaros
norisinājās tautas skrējiens LietuvaLatvija. Zaņas sportisti izcīnīja augs
tas vietas. Dažiem pietrūka tikai viens
pakāpiens līdz godalgotai vietai savā
vecuma grupā.

Zvārdes pagastā
Zvārdes pagasta bibliotēka pieda
lījās novadpētniecības konkursā
“Rozentāls manā pagastā”. Meklējot
sava pagasta “Rozentālu”, tika izvēlēts
zvārdenieks – amatnieks, mehāniķis,
gleznotājs Fricis Gross (07.12.1914. 11.08.1992.).
Sadarbojoties ar pagasta jauniešu
koordinatori Ivetu Ganeviču, tika
aptaujāti pagasta iedzīvotāji, lai atrastu
Friča Grosa atdusas vietu Zvārdes
pagasta Zvirgzdiņu kapsētā.
Jauniešu iniciatīvas dienas “Izcel!”
ietvaros jūnijā tika organizēta pa
gasta jauniešu talka, lai sakoptu Grosa
ģimenes kapa vietu un uzstādītu
piemiņas plāksni ar Zvārdes pa
gasta novadpētnieces Dzidras Lāces
vārdiem: “Kā pelēks akmens ir bijis
viņa mūžs, kam dārga dzimtā puse –
zeme un ļaudis”.
7. septembrī notika Friča Grosa glez
nu izstādes atklāšana, kur izstādītas F.
Grosa restaurētās gleznas, kas atves
tas no Jaņa Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzeja. Par mākslinieku
ir izveidota tematiska mape, kur
informācija apkopota no Dzidras
Lāces
atsūtītajiem
materiāliem.
Gleznu izstāde apskatāma līdz 5. ok
tobrim Zvārdes pagasta bibliotēkas
darba laikā. Lai arī turpmāk vāktu
materiālus par mūsu rozentālu,
lūgums visiem iedzīvotājiem, kuriem
ir kāda informācija par Frici Gosu
un viņa dzīvi, sazināties ar Zvārdes
pagasta bibliotēkas vadītāju Velgu
Krūmkalnu. ●
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Saldū tika atzīmēta Starptautiskā Tūrisma diena

Saldus Tūrisma un informācijas centra komanda

27. septembrī ik gadu tiek atzīmēta Starptautiskā
Tūrisma diena. Arī Saldus Tūrisma informācijas centrs
šogad piedāvāja interesantu un daudzveidīgu programmu
ikvienam interesentam.
Bērni gleznoja jaunu tūrisma objektu Saldū – teātrus,
kino, zooloģiskos dārzus, un paši drosmīgākie sapņoja par
to, ka Saldū varētu būt arī jūra un osta. Bērnu radītos darbus
būs iespējams apskatīt Saldus Tūrisma informācijas centra
izstāžu zālē no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Bērnus
gaidīja arī pārsteigums – multfilma par ceļošanu.
Savukārt pieaugušie Tūrisma informācijas centra
apmeklētāji varēja iemalkot kafiju vai tēju un pacienāties
ar cepumiem, kā arī uzzināt par tūrisma iespējām Saldus
novadā. Vairāki interesenti izmantoja iespēju bez maksas
vizināties ar elektrovelosipēdiem, kā arī doties ekskursijā
pa Saldu – Rozentāla pilsētu.
Īpašs sveiciens Saldus vidusskolas 4. a klasei un skolotājai
Initai Rullei!
Līga Šlanka, Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” mārketinga speciāliste ●
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