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Saldū sumināti amatiermākslas kolektīvu vadītāji
kuri ar īpašu aizrautību un sasniegumiem pavadījuši pagājušo
darba cēlienu. Šī balvair ikgadējs
apliecinājums
amatiermākslas
kolektīvu vadītāju ieguldītam
ilgam, rūpīgam darbam un labiem augsta līmeņa rezultātiem
amatiermākslā.

21. oktobrī Saldus Bērnu un jaun
atnes centrā notika pasākums, kurā
svinīgi tika pasniegtas gada balvas
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem

Nominācijā “Par ilgstošu un
nozīmīgu profesionālo iegul
dījumu” balvu ieguva Jaun
lutriņu amatierteātra vadītāja
Sandra Medne. Šo balvu pasniedza Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa. Balva
šajā nominācijā tika piešķirta par
ilgstošu un nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu amatiermākslas ko
“Kristāla
Zirgs”
un
specbalva lektīvu kustības attīstībā.
“Kristāla pakavs”. Šogad pasniedza
septiņas balvas sešās nominācijās tiem Turpinājums 3. lpp.
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem,
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27. oktobrī notika domes sēde
27. oktobrī notika Saldus novada domes sēde, kurā tika
skatīti 54 lēmumprojekti.
Par Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas
direktori iecēla Inesi Kravcovu.
Apstiprināja SIA “Saldus namu pārvalde”, SIA “Saldus komunālserviss”, SIA “Saldus siltums”, SIA “Saldus
medicīnas centrs” un SIA “Saldus tirgus” vidēja termiņa
darbības stratēģiju 2017. – 2019. gadam.
Izdarīja grozījumus Vadakstes pagasta pārvaldes
nolikumā, Saldus novada olimpiskās sporta vienības un
olimpiādes medaļu ieguvēju apbalvošanas nolikumā,
kā arī šādos saistošajos noteikumos: “Par sociālajiem
pabalstiem”, “Par veselības pabalstu”, “Par vienreizēja
pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem
nozīmīgā dzīves jubilejā”, “Par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
100 gadu vecumu”, “Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu”.
Nolēma piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu
“Saldus novada domes Goda raksts” deviņām personām:
• Baibai Rīterei par Saldus novada atpazīstamības
veicināšanu, par aktīvu un nesavtīgu darbu tūrisma un
mākslas attīstībā;
• Laurai Liepiņai par godprātīgu darbu Saldus novada
kultūras, sporta, tūrisma, sabiedrisko un starptautisko
attiecību jomā;
• Guntai Kalniņai, Saldus novada pašvaldības Apvienotās
Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītājai, par
nesavtīgu darba ieguldījumu lauku pagastu attīstībā Saldus
novadā;
• Silvijai Skujevskai, SIA “Saldus medicīnas centrs”
ārstei, par ilggadēju, profesionālu darbu Saldus novada
iedzīvotāju veselības aprūpē;
• Birutai Samsonei, SIA “Lutriņi” galvenajai grāmatvedei,
par pašaizliedzīgu, godprātīgu un ilgu darbu Saldus novada
lauksaimniecības attīstībā;
• Valdai Krūmiņai par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu amatiermākslas kolektīvu kustības attīstībā
un saglabāšanā Saldus novadā;
• Silvai Kleinbergai, laikraksta “Saldus Zeme” ziņu
redaktorei, godprātīgi un profesionāli veicot savu darbu,
dodot nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada attīstībā,
vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu
novadu un tā cilvēkiem;
•
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Agritai

Ozoliņai,

Saldus

novada

pašvaldības

Jaņa Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja
direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada
kultūrvides attīstībā, apzinot, saglabājot un popularizējot
kultūrmantojumu, tādejādi vairojot iedzīvotāju pašapziņu
un lepnumu par savu novadu un novadniekiem;
• Verai Ogulei par patriotismu un ilggadēju un apzinīgu
darbu Šķēdes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā.
Nolēma piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu
“ Saldus novada Goda pilsonis” sportistam Edgaram
Bergam.
Nodeva atsavināšanā vairākus Saldus novada pašvaldībai
piederošus nekustamos īpašumus, apstiprināja to izsoļu
noteikumus, kā arī apstiprināja pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus.
Nolūkā nodrošināt Ministru kabineta apstiprinātā
investīciju projekta “Nākamās paaudzes mobilo sakaru
tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās”
realizāciju, nolēma noslēgt nomas līgumu ar SIA “Latvijas mobilais telefons” par nekustamā īpašuma “Kultūras
centrs” (adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pagasts,
Saldus novads) jumta daļas – nomu 16 m2 platībā.
Piešķīra līdzfinansējumu 300 eiro biedrības “Saldenieki
saldeniekiem” sabiedriskās aktivitātes “Spēle “Saldus
novada brunču auduma svītru kodi”” realizācijai; 277,97
eiro biedrībai “Māmiņu klubs “Pogas”” sabiedriskās
aktivitātes “Bērnības garša – svētkos” realizācijai; 300
eiro biedrībai “EVE autosports” sabiedriskās aktivitātes
“EVE autosports sezonas noslēgums 2016” realizācijai;
300 eiro biedrībai “Saldus Saule” sabiedriskās aktivitātes
“Koncertprogramma “Manā pasaulē”” realizācijai un
299,52 eiro biedrībai “Ģimenes atbalstam” sabiedriskās
aktivitātes “Augsim kopā” realizācijai, slēdzot līgumu
ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta
realizācijā.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu jumta seguma un bēniņu
atjaunošanai un siltināšanai Dārza ielā 1, Saldus pagastā,
pirmsskolas izglītības iestādei “Graudiņš” līdz 75 000
eiro, kā arī ņemt ilgtermiņa kredītu stāvlaukuma izbūvei
un labiekārtošanas darbiem pie pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” nekustamajā īpašumā Pasaciņas iela
1, Saldū.
Nolēma piešķirt finansējumu 1500 eiro komplekta –
grāmatas un 2 CD albumi – “Piecas minūtes sev” 100
eksemplāru iegādei.
Noteica Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas
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kultūras un sporta centrs” organizētā pasākuma “Rūķu
māja Kapelleru namā” dalības maksu 4,00 eiro (bez
PVN).

Atbalstīja sešus Saldus novada pašvaldības izglītības
iestāžu un vienu pagasta pārvaldes iesniegumu
nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” atklātajam
projektu konkursam.
Atbalstīja
ūdenssaimniecības
ūdenssaimniecības attīstības III

projekta
“Saldus
kārta” pieteikumu

Turpinājums rakstam no 1. lpp. –
Saldū sumināti amatiermākslas
kolektīvu vadītāji
Nominācijā
“Par
augstu
profesionālo ieguldījumu” balvu
saņēma Saldus Tautas teātra vadītāja
Inese Legzdiņa. Šo balvu piešķīra
par mākslinieciski kvalitatīvu un
augstvērtīgu ieguldījumu un jaunradi
2015./2016. gada sezonā. Balvu pasniedza Saldus novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Sarmīte
Ozoliņa.
Nominācijā “Par aktīvu amatier
mākslas popularizēšanu” balvu
ieguva Ezeres kultūras nama sieviešu
kora “Kaprīze” vadītāja Indra Eisule.
Šī balva tiek piešķirta par aktīvu
amatiermākslas kolektīvu darbības
organizēšanu
un
veiksmīgiem
pasākumiem
2015./2016.
gada
sezonā. Balvu pasniedza pasākuma
idejas autore Zaiga Vēja.
Nominācijā “Par aktīvu amatier
mākslas popularizēšanu” balvu
ieguva Saldus krievu kopienas Krievu
tautas mūzikas ansambļa “Lira”
vadītājs Fjodors Krupenkins un
Saldus Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja Agrita Rimkus. Balvu
šajā nominācijā piešķīra par kultūras
mantojuma un tradicionālās kultūras
popularizēšanu
un
saglabāšanu
2015./2016. gada sezonā. Balvas
pasniedza Ligita Ķiene un Arturs
Maculēvičs.
Nominācijā “Sadarbības projekts”
balvu ieguva kapelas “Strops” vadītāja
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darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi drīzumā
būs pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

Agrita Pileniece. Šo balvu piešķīra
par nozīmīgu darbību amatiermākslas
starptautiskās aprites veicināšanā
2015./2016. gada sezonā. Balvu
pasniedza Artis Šulbergs.
Specbalvu “Kristāla pakavs” ieguva deju kopas “Sadancis” vadītājs
Dzintars Kaksis par iegūto stabilitāti
kolektīvā un koncertu sniegumos.
Balvu pasniedza Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” direktore Eva
Rozīte-Ņikitina.
Šis pasākums radīja daudz patīkamu
emociju un prieku par to, ka Saldus
novadā ir tik daudz radošu un enerģisku
cilvēku, kuri ap sevi pulcē kolektīvus
un kuri ar ļoti labiem panākumiem
darbojas un uzstājas ne tikai mūsu
novadā, bet arī Latvijā un pasaulē.
Balvas idejas autore Zaiga Vēja saka:
“Iedibinot šo tradīciju, bija vēlme
vienā pasākumā koncentrētā veidā
parādīt visa novada amatiermākslas
kolektīvu sezonas veikumu. Un tas ir

izdevies – katru reizi ar lepnumu un
apbrīnu ir iespēja paraudzīties uz to, ar
kādu aktivitāti, profesionālo skatījumu
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. Emocionāli, priekpilni svētki
visiem!”.
Īpašu atmosfēru pasākumā radīja
smilšu kino, ko uzbūra māksliniece
Guna Zandere. Ar priekšnesumiem
uzstājās Fjodors Krupenkins, Saldus
Tautas teātra aktieri un Saldus krievu
kopienas Krievu tautas mūzikas
ansamblis “Lira”. Pasākumu vadīja
Daiga Pirtniece. Pateicību izsakām
arī Valdai Tubinai par Saldus Bērnu
un jaunatnes centra telpām pasākuma
norisei.
Zane Sproģe,
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●
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par jaunsargiem, tādējādi rādot pozitīvu piemēru vienaudžu
vidū. Visiem jaunsargiem viņš sacensībās vēlēja veiksmi.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa teica:
“Liels prieks un gods, ka par šo sacensību vietu izvēlēts
Kalnsētas parks Saldū un ka jūs visi esat šeit. Tas nozīmē,
ka mūsu valstij ir droša nākotne, ka mūsu valstī aug patrioti
un cilvēki, kuriem Latvija būs ļoti svarīga, tāpat kā šī kausa
dāvātājiem – Vējiņu pārim.” Domes priekšsēdētāja vēlēja,
lai uzvar stiprākais – tas, kurš īstajā brīdī spēj palīdzēt arī
citiem.

Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrs no šī gada 10.
oktobra maina atrašanās vietu. Turpmāk norēķinus varēs
veikt Striķu ielā 2. ●

Saldū viesojās aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis

Jaunsardzes un informācijas centra 1. novada nodaļas
vadītājs Dainis Karols teica: “Šajās sacensībās jūs varat
pārbaudīt sevi. Jums ir dota iespēja Saldu iepazīt tuvāk
aizraujošās orientēšanās sacensībās, ne tikai caur logu,
braucot ar autobusu!”
Arī Saldus sporta skolas direktors Guntars Kikučs sveica
jaunsargus Saldū, kā arī informēja par sacensību norisi.
“Vējiņu kauss” iedibināts kā ikgadēja tradīcija, un
sacensības katru gadu notiek kādā no Latvijas novadiem.
Pirmās šāda veida sacensības notika 2014. gadā Vidzemē,
Cēsīs, 2015. gadā – Latgalē, Balvos, šogad sacensības
norisinās Kurzemē, Saldū.
Orientēšanās sacensības organizē Jaunsardzes un
informācijas centrs ar mērķi saglabāt un uzturēt Ainas un
Jāņa Vējiņu piemiņu, stāstīt jaunsargiem par patriotismu,
vērtībām, nesavtīgumu, mācīt vēsturi, izzinot reālu cilvēku
likteņgaitas trimdā.
Vēlāk aizsardzības ministrs viesojās Saldus sporta skolā,
kur tikās ar 2007. gadā dzimušo zēnu basketbolu komandu, kas īpaša ar to, ka visi komandas spēlētāji ir arī jaun
sargi. Ministrs atgādināja, ka viena no svarīgākajām lietām
basketbolā, tāpat kā valstī – ir aizsardzība.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis vizītē pie novada
domes priekšsēdētājas

8. oktobrī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
apmeklēja jaunsargu orientēšanās sacensības “Vējiņu
kauss”, Saldus sporta skolu, kā arī viesojās Saldus no
vada pašvaldībā.
Sacensībās “Vējiņu kauss”, kas šogad norisinājās
Saldū, Kalnsētas parkā, piedalījās jaunsargi no Jelgavas,
Apes, Jēkabpils, Lejasciema, Tilžas, Smiltenes, Valkas,
Ogres, Ikšķiles, Stalbes, Naukšēniem, kā arī jaunieši no
radniecīgām organizācijām ― “Kaitseliit” (Igaunija) un
“Šaulių Sąjunga” (Lietuva).
Jaunsargus uzrunāja aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis, kurš pateicās jauniešiem par viņu izvēli kļūt
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Pēc tam R. Bergmanis un D. Karols viesojās Saldus
novada pašvaldībā, kur tikās ar Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu, Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Sarmīti Ozoliņu, Nīgrandes pagasta
Kalnu vidusskolas direktori Inetu Gangnusu un Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolas Valsts Aizsardzības mācības
skolotāju un Jaunsargu instruktoru Ainaru Lapu. Galvenā
sarunas tēma bija Valsts Aizsardzības mācības programmas
pilnveide Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, kā arī
Saldus novada pašvaldības un Aizsardzības ministrijas
iespējamās sadarbības un atbalsta iespējas.
Zane Sproģe,
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●
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Apgleznota pašvaldības administratīvās ēkas fasāde
Rozentāla 150. dzimšanas dienas atcerei un Saldus pilsētas
160. jubilejai. Līdz šim tapuši fasāžu gleznojumi Tūristu
ielā 1, Lielajā ielā 2b un Lielajā ielā 5.
Gleznojumu Avotu ielā 12 pēc pašas izstrādātas skices
realizēja māksliniece Sandra Strēle. Idejas pamatā ir
elementi no J. Rozentāla darbiem: “Skatuves priekškara
skice Aspazijas lugas “Vaidelote” iestudējumam Rīgas
Latviešu teātrī” (ap 1909. gadu); “Pīlādža studijas” (ap
1907. gadu), kā arī “Skice pasaku krājuma “Apsolītais
dēls” vākam” (ap 1907. gadu).

Gleznojums uz Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas
fasādes Avotu ielā 12

Uz Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas
fasādes Avotu ielā 12 ir tapis gleznojums pēc Saldus
novadnieka, izcilā gleznotāja Jaņa Rozentāla darbu
motīviem.
Šis ir jau ceturtais fasādes gleznojums Saldus pilsētā, un
tas ir noslēdzošais projektā “Saldus – Rozentāla pilsēta”,
kuru Saldus novada pašvaldība realizē par godu Jaņa

Gleznojuma tapšanu daļēji finansēja Saldus novada
pašvaldība, bet daļa ir veikta par SIA “Kogers” šim mērķim
ziedotajiem līdzekļiem. Fasādi gleznošanai sagatavoja SIA
“Aksīte”.
Kopumā projekts “Saldus – Rozentāla pilsēta” ilgst divus
gadus, un šī nozīmīgā projekta realizācijai pašvaldība ir
gan ieguldījusi budžeta līdzekļus, gan tikuši piesaistīti citi
finansētāji – Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rietumu Bankas
Labdarības fonds, līdzekļus ziedoja SIA “Kogers”, bet sev
piederošo ēku sienu remontu un siltināšanu līdzfinansēja
Sv. Jāņa Evanģēliski luteriskā draudze un SIA “Goba IRR”.
Marita Melvere, projektu vadītāja ●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Koris “Saldava” viesojās Vilebonā
izskaņā, 15. oktobrī, koncertu divās
daļās sniedza Saldus novada jauktais koris “Saldava” diriģentes Itanas
Lipšānes vadībā, pārsteidzot pilsētas
iedzīvotājus un viesus ar skaistu un
daudzveidīgu programmu.
Koncerta pirmā daļa bija latviskā
garā. Dziedot latviešu tautas tērpos,
Saldus novada jauktais koris “
 Saldava”
koris izpildīja latviešu tautas dziesmas
latviešu autoru apdarēs. Koncerta otrās
No 14. līdz 16. oktobrim Saldus
daļas sākumā Saldus novada jauktais
novada jauktais koris “Saldava”
koris “Saldava” koncerta klausītājiem
ar
jaunu
koncertprogrammu
sniedza garīga rakstura skaņdarbu, bet
viesojās Saldus novada pašvaldības
koncerta nobeigumā kopā ar Vilebosadraudzības
pilsētā
Vilebonā
nas jaukto kori “Josquin Des Pres’s”
Francijā.
izdziedāja kopīgu skaņdarbu. Tāpat kā
No 4. oktobra Vilebonā atzīmēja korī “Saldava”, arī Vilebonas jauktajā
Latvijas dienas, kuru ietvaros notika korī dzied dažādu profesiju pārstāvji
dažādi pasākumi, kuros Vilebonas un kora mērķis ir dziedāt par prieku
pašvaldības iedzīvotāji vairāk uzzināja sev un citiem.
par Latviju. Latvijas dienu pasākumu Koncerta kulminācija bija kopdziesma

“My Song”, kuru atkārtojām vairākas
reizes, jo koncerta klausītāji, stāvot
kājās aplaudēja un aplausi nerimās.
Pēc koncerta sadraudzības pasākuma
noslēguma jauktais koris ”Saldava”
nodziedāja Francijā populāro Džo
Dasēna dziesmu “Champs Elysées”,
kas franču draugos izsauca neviltotu
sajūsmu un prieku.
Dziesmā nav valodu barjeru. Franču
viesmīlību,
sirsnīgo
uzņemšanu
franču ģimenēs izjuta ikviens jauktā
kora “Saldava” dalībnieks. Izsakām
pateicību Saldus novada pašvaldībai
un p/a “Saldus TIKS centrs” par
atbalstu. Īpaši sirsnīgs paldies arī
Vilebonas pašvaldībai un jauktajam
korim “Josquin Des Pres’s”.
Antra Jansone, Saldus novada jauktā
kora “Saldava” pārstāve●
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Saldus delegācija piedalījās sadarbības konferencē Berlīnē
Saldus
sadraudzības
pilsēta
Līderbaha (Vācija), sadarbojoties ar
piecām savām sadraudzības pilsētām,
izveidojusi īpašu sadraudzības prog
rammu, ar kuras palīdzību plānots
īstenot dažādus savstarpēji nozīmīgus
projektus.
Konferencē piedalījās dalībnieki no
Līderbahas, Vilebonas (Francija),
kura arī ir Saldus sadraudzības pilsēta,
Petrovices (Polija), Vervudas (Anglija)
un Saldus. Šoreiz līderbahieši kā
tikšanās vietu bija izvēlējušies Berlīni,
lai parādītu saviem draugiem ne tikai
savu pilsētu, bet iepazīstinātu ar
Vāciju plašākā mērogā.

Saldus novada delegācijas pārstāvji
Berlīnē pie Vācijas parlamenta ēkas

Tikšanās ilga trīs dienas – no 14. līdz
16. oktobrim. Tās laikā notika konfe
rence, kurā tika apspriesti savstarpēji
iespējamie sadarbības projekti un
to tēmas. Polijas pilsētai Petrovicei
bija jau gatavs projekts ugunsdzēsēju
apmācības jomā, kurā viņi meklē
sadarbības partnerus. Arī Saldus

pašlaik meklē sadarbības partnerus
projektam medijpratības jomā.
Interesanti, ka konferences laikā
informācija paralēli tika tulkota
četrās valodās. Organizatori bija
īpaši parūpējušies arī par pilsētas
apskates iespējām, un viens no
interesantākajiem apskates objektiem,
kurš bija emocionāli piesātināts
tieši pašiem līderbahiešiem, bija
Bundestāga apmeklējums.
Saldu šai tikšanās reizē pārstāvēja
Saldus novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Didzis Konuševskis, Saldus
novada pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Laine Blūma, p/a “Saldus
TIKS centrs” tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste Dina Neimeta
un sabiedrības pārstāvis, ilggadējs
līderbahiešu draugs un sadarbības
attīstītājs Saldū Māris Griguts.
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS
centrs” tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste●

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
14. februāris Saldū būs
īpašu laulību diena
Saldus novada dome 2017. gada 14. februārī pāriem, kuru
ģimenēs aug kopīgs bērns vai bērni un vismaz viens no
vecākiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā,
dāvina svinīgo laulību ceremoniju.
Jāsamaksā būs vien valsts noteiktā nodeva – 14 eiro.
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa pārus aicina
p ieteikties līdz 2017. gada 13. janvārim (ieskaitot). Nodaļā
jāierodas abiem, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus (pasi vai personas apliecību) un 14 eiro.
Pēc vecāku savstarpējām laulībām ir iespēja mainīt bērna
Dzimšanas apliecību, kurā visiem būs ierakstīts viens
uzvārds. Esot reģistrētā laulībā, ir atvieglota arī bērna
dzimšanas reģistrācija – to var izdarīt viens no vecākiem.
Ir virkne juridisku jautājumu (īpašumi, mantojumi), kas ir
īpaši sakārtoti valsts likumdošanā, ja pāris dzīvo laulībā.
Bet galvenais – ir attieksme, atbildība vienam pret otru un
mūsu nākotni – bērniem.
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3. decembrī Saldū notiks
Stipro ģimeņu vakars
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa šogad 3. decembrī
laipni aicina ģimenes uz ikgadējo atpūtas pasākumu Saldus
Bērnu un jaunatnes centrā.
Īpaši tiks gaidas ģimenes, kuras vēlas atzīmēt kādu laulības
dzīves jubileju kopā ar saviem viesiem. Nav svarīgi, cik
gadu laulībā nodzīvots, galvenais – būt kopā un svinēt
svētkus ģimenei. Tiks godināti laulību jubilāri.
Uz pasākumu lūdzam pieteikties Dzimtsarakstu nodaļā,
Avotu ielā 12, līdz 10. novembrim. Dalības maksa 10,00
EUR no cilvēka. Uz sarunu nodaļā gaidīsim tos laulātos
(abus), kuri vēlas atzīmēt kāzu gadadienas.
Vietu skaits BJC zālē ir ierobežots, tāpēc uz pasākumu
aicinām pieteikties savlaicīgi. Informācija par pasākumu
Dzimtsarakstu nodaļā.
Silvija Jakševica, Saldus novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja●

SPORTA AKTUALITĀTES

Svinīgā pieņemšanā pie domes priekšsēdētājas – paralimpietis
Edgars Bergs un viņa treneres
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa sveica
Edgaru Bergu par Riodežaneiro paralimpiskajās spēlēs
sasniegto augsto rezultātu, kā arī atzīmēja, ka viņš ir
vienīgas Saldus novada sportists, kurš savā sportista karjerā
sasniedzis tik augstus rezultātus.
E. Bergu sveica arī visas viņa treneres. Maija Ukstiņa
uzsvēra, ka, līdztekus Edgara Berga neatlaidībai, vēl viena
viņa panākumu atslēga ir labsirdība.

Paralimpietis Edgars Bergs svinīgajā pieņemšanā pie novada
domes priekšēdētājas

Pieņemšanā piedalījās arī p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” direktore Eva
Rozīte-Ņikitina un sporta darba vadītāja Elga Grota, kas
parūpējās, lai satiktos Edgara Berga bērnudārza sporta
audzinātāja Tatjana Barone, Saldus sporta skolas skolotāja
Daila Mankusa un tagadējā trenere Maija Ukstiņa.

4. oktobrī svinīgā pieņemšanā pie Saldus novada domes
priekšsēdētājas Indras Rassas ieradās Riodežaneiro para
limpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Edgars Bergs
un trīs viņa treneres – Maija Ukstiņa, Daila Mankusa un
Tatjana Barone.

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

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Zaņā notika Saldus novada Jauniešu forums
rakstīšanas apmācības, velobrauciens, pārgājiens kā arī
projekti, kuri saistīti ar savas apkārtnes iekārtošanu. Ar
notikušo projektu aprakstiem un fotogrāfijām var iepazīties
mājas lapā www.saldusjauniesiem.lv, kā arī JIC “Šķūnis”
telpās no 10. decembra.
Ar Saldus novada Jauniešu forumu noslēdzies Saldus Saldus novada Jauniešu forumā 29. oktobrī Zaņā
jauniešu domes “Es un mēs” projekts “Jauniešiem piedalījās 190 jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie un
ieinteresētie gandrīz no visiem Saldus novada pagasSaldus novadā!”.
tiem. Foruma sākumā iedvesmojošu vārdus jauniešiem
Projekta mērķis ir veicināt Saldus novada jauniešu
un viņu atbalstītājiem teica Jaunatnes lietu konsultatīvās
iniciatīvu, līdzdalību un atbildību, kār arī pilnveidot
padomes vadītāja Ilze Kļava un Zaņas pagasta pārvaldes
jauniešu organizāciju un neformālo grupu zināšanas par
vadītāja Kristīna Grosmane. Jaunatnes lietu speciāliste
projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu īstenošanu,
Linda Gruze iepazīstināja ar Saldus novada jauniešu apdodot iespēju plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus uz
taujas rezultātiem. Ar iedvesmojošu lekciju “Gravitāte”
brīvprātīgo darbu balstītus projektus, kas vērsti uz pagasta
un iedvesmojošiem stāstiem projekta “Tu Esi LV” vadītājs
un pilsētas dzīves vides uzlabošanu. Projekta ietvaros
Vilis Brūveris mudināja katram pašam uzņemties atbildību
tika izsludināta iespēja pieteikties jauniešu organizāciju
par notiekošo un veidot savu dzīvi un vidi tādu, kādu
un neformālo grupu projektu konkursam. Pavisam tika
jaunieši to vēlas.
atbalstīti 11 projekti, kuri tika realizēti gan Saldus pilsētā,
gan Saldus novada pagastos. Projekti bija dažādi – deju Diskusijās jaunieši varēja meklēt atbildes uz jautājumiem
pasākums, laivu brauciens, pasākumu cikls par veselīgu un piedāvāt savus ieteikumus šādās tēmās – “Kā aiznest
ēšanu, iepazīšanās ar Saldus novada muižām, radošās savu ideju līdz pašvaldībai?”, “Students Saldus novadā”,
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JAUNIEŠU AKTUALITĀTES

“Kā iesaistīt visus?”, “Kā radīt vidi, kurā justies labi?”, “Kur
iegūt darba pieredzi?”, “Kā dzīvot veselīgi?”, “Kur meklēt
palīdzību?”, “Kā es gribētu sagaidīt Latvijas simtgadi?”,
“Kādu projekta ideju es gribētu realizēt?”. Diskusijas vadīja
Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
pārstāvji, JIC “Šķūnis” darbinieki un Latvijas simtgades
jauniešu rīcības komitejas pārstāvji. Diskusiju rezultāti tiks
apkopoti un izskatīti Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
sēdē, lai saprastu, kādi akcenti jāliek jaunatnes darbam
nākotnē.

Pēc pusdienām notika jauniešu projektu prezentācija
trasītes veidā. Katra projekta pārstāvim bija jāizdomā
trasītes punkts, kurā aktivitātes un jautājumi saistīti ar
projektā notikušo. Trasītē jaunieši iepazinās arī ar Zaņas
pagastu. Šī gada forumā uzvarēja Nīgrandes pagasta
Jauniešu kluba “DEMO” komanda.
Foruma diena noslēdzās ar balli, kuru spēlēja jaunieši –
brāļi Jurovi un grupa “Pārāk skaisti” no Druvas. Paldies
visiem, kuri palīdzēja foruma norisē, bet īpaši Zaņas pagasta pārvaldei un pagasta jaunatnes lietu koordinatorei
Ievai Stankai.

Foruma uzvarētāji – Nīgrandes pagasta Jauniešu kluba
“DEMO” komanda

Saldus Jauniešu domes “Es un mēs” projektu “Jauniešiem
Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds”.
Rudīte Muraševa, projekta vadītāja ●

DIABĒTA BIEDRĪBAS AKTUALITĀTES
SALDUS DIABĒTA BIEDRĪBAS DALĪBNIEKI DEVĀS EKSKURSIJĀ
Freimaņa memoriālā statuja un viņa bērnības mājas.
Apmeklējām nelielo vīna darītavu, kur notika dažādu vīnu
degustēšana. Visi vīni šajā darītavā ir gatavoti ilgstoša
rūgšanas procesa rezultātā tikai no ogām un augļiem un bez
konservantiem. Skaisti pavadīta diena un apskatīta arī Aizputes pilsēta. Biedrības pārstāvji pēc ekskursijas ar īpašu
prieku un entuziasmu varēs ķerties klāt saviem ikdienas
darbiem.
Izsakām lielu pateicību enerģiskajam biedrības vadītājam
Imantam Švedrevicam par ekskursijas organizēšanu un
autobusa šoferim Artim Hāzenam par jautro vizināšanu.
Saldus diabēta biedrības dalībnieki eksursijā Aizputē

Saldus diabēta biedrības valde ar Saldus novada domes
līdzfinansējumu šovasar organizēja vairākas ekskursijas.
Pārsvarā tika apskatīti Kurzemes un Zemgales novadi.
15. oktobrī biedrības pārstāvji devās ekskursijā uz Aizputi,
kur tika apskatīta Luterāņu baznīca, kura celta 1295. gadā.
Šī baznīca nav cietusi nevienā no karadarbībām, un šobrīd
ēka ir stalta un skaista. Aizputē viesojāmies leļļu muzejā,
aušanas studijā, gleznotāja Kalnmaļa darbnīcā, kurā tika
apskatītas gleznas. Tika apskatīta slavenā mūziķa Mārtiņa
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Pie gleznotāja Kalnmaļa

Ilmārs Vencenkelis, Saldus
diabētu biedrības pārstāvis ●

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Projekts ““Zaļā” improvizācija
stellēs” tuvojas noslēgumam

Sietspiedes apmācības
Saldus novada skolās

Ar biedrības “KIT” atbalstu laika posmā no 1. augusta līdz
14. novembrim tautas lietišķās mākslas studijas “Saldus”
telpās norisinās biedrības “Puķuzirnis Z” projekts ““Zaļā”
improvizācija stellēs”. Šobrīd desmit jaunas dalībnieces ir
apguvušas teoriju pie daiļamata meistares Intas Krūzes par
tradicionālo aušanas mākslu, par to, kā audums ir jāiekārto
stellēs, kā tiek sagatavots tehniskais zīmējums.

Ar biedrības “KIT” atbalstu laika posmā no 1. augusta līdz
14. novembrim biedrība “Saldenieki saldeniekiem” īsteno
projektu “Saldus novada brunču audumu svītru kodi”,
kuras ietvaros astoņas dalībnieces piedalījās SIA “Luste”
sietspiedes apmācībās uz papīra un auduma.
Sietspiedes apmācību ietvaros biedrībai bija iespēja
sagatavot četrus sieta rāmjus ar sešām latviešu rakstu
zīmēm. Sietu rāmji tiek izmantoti, piedāvājot Saldus
novada skolām uz papīra un kokvilnas auduma apdrukāt
latviešu rakstu zīmes ar tekstila krāsām. Šādu iespēju jau
izmantoja Saldus pamatskolas 4. klases skolēni, Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolas lielo klašu skolēni un Zirņu
pagasta biblotēkas apmeklētāji.

Tā kā projekta mērķis ir apgūt tradicionālo aušanas
mākslu, izmantojot otrreizējas pārstrādes materiālus, katra
apmācību dalībniece teoriju apgūst arī praktiski, izaužot
pati savu sagatavoto krāsaino lupatiņu deķi. Tie tiks
prezentēti biedrības “KIT” noslēguma pasākumā. Projekta
ietvaros dalībnieces izaudīs deķi no maizes iepakojuma
maisiņiem, par kuru interesējās Lelde Zēna no biedrības
Skolēni paši izteica iniciatīvu apdrukātos auduma gabalus
“homo ecos”, jo izaustais “maisiņu audums” būtu izmanmājturības stundu ietvaros sašūt kā auduma maisiņus, pie
tojams kā labs banera materiāls biedrības izvirzīto mērķu
kuriem dekoratīvi pievienos savas pilsētas vai pagasta
atspoguļošanai.
raksturīgāko brunču auduma gabaliņu. Brunču audumu
Projekta ietvaros tika iegādāti arī jauni velku koki, kurus gabalus sagatavos tautas lietišķās mākslas studijas “Saldus”
šobrīd studijas dalībnieces intensīvi izmanto. Tie atrodas dalībnieces.
lietišķās mākslas studijas “Saldus” izremontētajās telpās.
Novembra sākumā astoņas tautas lietišķās mākslas studijas
Pēc projekta realizācijas desmit jaunās dalībnieces turpinās “Saldus” dalībnieces dosies pie amatu meistares Ineses
apmācības pie Intas Krūzes, lai varētu piedalīties nākamā Kāpiņas, lai apgūtu kartona kastīšu veidošanu, izmantojot
gada izstādē “Baltie galdauti”, ko lietišķā mākslas studija Saldus novada brunču audumu fragmentus.
“Saldus” organizēs savas 60 gadu jubilejas ietvaros.
Izsakām pateicību Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
par projekta līdzfinansēšanu.
Andra Kauliņa – Ostrovska,
projekta vadītāja●

Projekta
“Spēlē spēli – senu,
jaunu, veidotu”
notikumi
6. oktobrī notika spēļu veidošanas
darbnīca, kuras laikā lieli un
mazi kursīšnieki veidoja dažādas
lielformāta spēles – riču-raču,
dambrete, domino, muciņas, kuras
tiks spēlētas Spēļu dienā pagastā.
Darbnīcā piedalījās Ance Griķe,
Emīls Griķis, Matīss Melnbārdis,
Rihards Gotfrīds, Ilzīte Griķe, Mārtiņš
Lagzdons, Agnis Griķis. Palīdzīgu
roku pielika Žanis Bergmanis. Spēli
“Muciņas” izgatavoja Dace Meļķerte.

21. oktobrī Kursīšu pamatskolā
notika projekta “Spēlē spēli – senu,
jaunu, veidotu” noslēguma pasākums
“Spēļu diena”. Uz pasākumu tika
aicināti lieli un mazi kursīšnieki, lai
kopā pavadītu dienu un spēlētu projekta laikā tapušās spēles. Skolēni un
pieaugušie sadalījās vairākās grupās
un katrai grupai bija iespēja izmēģināt
visas piedāvātās spēles. Bija iespēja
spēlēt lielformāta riču-raču, dambreti,
domino, spēli “Jautrie mērkaķīši” un
“Muciņas”. Radoši varēja izpausties
smilšu animācijas darbnīcā, iepazīt
Kursīšu kultūras vēsturi, liekot
dažādas puzles ar seno Kursīšu
apbūvi, iztrakoties piepūšamajās
atrakcijās un izzināt Saldus novadu

Andra Kauliņa – Ostrovska,
projekta vadītāja●
intelektuālajā jautājumu spēlē “Saldus
novads”. Izsakām pateicību pasākuma
atbalstītājiem un sadarbības partne
riem – Kursīšu pamatskolai un tās
darbiniekiem.
Aktivitātes notika projekta “Spēlē
spēli – senu, jaunu, veidotu” ietvaros,
ko realizē biedrība “Kursīšu attīstības
biedrība “KABata”” sadarbībā ar
Kursīšu bibliotēku un kultūras darba organizatori ar biedrības “KIT”
(projektā “Radošā ideja vieno”),
Kursīšu pagasta pārvaldes un biedrības
finansējumu.
Mārtiņš Lagzdons, biedrības
“KABata” valdes priekšsēdētājs●
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SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES
Saldus pilsētas
bibliotēka informē
un piedāvā
Skolēnus, pedagogus un citus interesentus aicinām izmantot bibliotēkā
abonētās un brīvpieejas tiešsaistes datu
bāzes. To lietošana pilnveido mācību
procesu,
paplašina
informācijas
ieguves veidus, ir piemērota zinātniski
pētniecisko darbu izstrādei, ļaujot
atrast informāciju par interesējošo
tematu. Datu bāzes satur drošu un
uzticamu informāciju, iespējama
meklēšana pēc atslēgvārdiem un citiem
parametriem. Atsevišķu periodisko
izdevumu publikācijas iegūstamas
datorrakstā. Saldus pilsētas bibliotēkā
datu bāzes pieejamas stacionārajos
datoros un bezvadu interneta tīklā
(WI-FI), tātad, var nākt strādāt arī ar

savu datoru. Lai datu bāzēm piekļūtu,
jāierodas bibliotēkā, kur konsultatīvu
un praktisku palīdzību informācijas
meklēšanas prasmju pilnveidošanā
sniedz bibliotekāri. Iepriekš piesakoties, apmācām skolēnu grupas.
Informējam arī par citiem, mācību
procesā noderīgiem tīmekļa resursiem,
kam var piekļūt no ikviena, arī no
mājas datora ar interneta pieslēgumu.
Sniedzam pamatzināšanas, kā meklēt
informāciju
Saldus un Brocēnu
novadu
bibliotēku
kopkataloga
datubāzēs – elektroniskajā katalogā
un
novadpētniecībā.
Izmantojot
viedtālruni, pieejama kopkataloga
mobilā versija. Praktiska informācija
par mobilās versijas izmantošanu
iegūstama Saldus pilsētas bibliotēkas
mājas lapas sadaļā “Katalogi” un
“Kartotēkas”.

Papildus
tiešsaistes
resursiem
bibliotēka
piedāvā
tematiskās
novadpētniecības mapes, kas satur
informāciju par Saldus pilsētu un
novadu. Iesakām izmantot arī nozaru literatūru, enciklopēdijas un CD
ierakstus. Iepriekšējo gadu abonētos
žurnālus izsniedzam lasīšanai uz
mājām.
Lai izmantotu bibliotēkas krājumu un
iepazītu datu bāzu universālās iespējas,
pie mums gaidīts ikviens interesents.
Plašāk ar Saldus pilsētas bibliotēkas
piedāvājumu, aktualitātēm, izstādēm
un pasākumiem var iepazīties mūsu
mājas lapā biblioteka.saldus.lv.
Andra Gaigala, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre/ESIP
koordinatore●

Saldū notika starptaustiskās sporta deju sacensības
“SALDUS KAUSS 2016”
sacensību posms bija “Latvijas kausa”
izcīņas posms, kurā sacentās junioru,
jauniešu un pieaugušo grupu dejotāji,
cīnoties par naudas balvām – 1. vietai
300 eiro, 2. vietai 200 eiro, 3. vietai
100 eiro, 4. vietai 50 eiro, 5. vietai 50
eiro, 6. vietai 50 eiro.
Trīs deju klubi, kuri piedalījās
sacensībās ar vislielāko dejotāju
skaitu saņēma kausus un dāvanu
kartes atpūtai Skrundas muižā: 1. vieta– 145 eiro vērtībā, 2. vieta – 115 eiro
vērtībā, 3. vieta – 85 eiro vērtībā.

Saldus BJC sporta deju kluba “SALDUS” dejotāji Horens Neilands un Marta Rancāne
ieguva 1. vietu Juniori E4 grupā

30. oktobrī visas dienas garumā
Saldus sporta kompleksā notika
starptautiskās sporta deju sacensības
“SALDUS KAUSS 2016”.
Sacensībās piedalījās vairāk nekā
646 dejotāji no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas, kuri dejoja dažādās vecuma
grupās.
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Sacensības tika atklātas ar deju skati,
kurā uzstājās paši mazākie dejotāji.
Visi deju skates dalībnieki tika apbalvoti ar medaļām, diplomiem un
balvām no sponsoriem. Sacensību
otrajā daļā uzstājās iesācēju grupu
dejotāji un junioru grupu dejotāji, kuri
ieguva kausus, diplomus un balvas
no sponsoriem. Trešais un ceturtais

Sacensības organizēja Saldus BJC
sporta deju kluba “SALDUS” vadītājs
Aleksandrs Aļošins un deju studijas
“D&D” vadītājs Dmitrijs Morderers.
Ar rezultātiem var iepazīties Latvijas sporta deju federācijas mājas lapā:
www.lsdf.lv.

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

JUBILĀRI NOVEMBRĪ
Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
novembra jubilāriem vēl
Saldus novada dome

Sandra Skeive

Leonards Švažs

Uldis Vītiņš

Vilma Eglīte

Māris Jēkabsons
Virgilijs Černausks
Vilnis Freimanis
Arnolds Lazda
Lutriņu pagastā

Rubas pagastā

Andris Romulis
Alfonss Samoška

Ezeres pagastā
Arvīds Čukna
Ināra Čapligina
Dzidra Eihvalde
Grandbergs Uldis

Elfrīda Krūza
Lidija Piģīte
Kārlis Rumbenieks
Nīgrandes pagastā

Petrs Uponavičs

Ojārs Balands

Jānis Radzis

Augenija Jodka

Jons Snapaitis

Vacislovs Lukošus

Eugēnija Šteina

Danute Višņevska

Inese Freimane

Dzintra Ķergalve

Inta Antanaviča

Irena Rociene

Aiva Raukaite

Juris Saukāns

Rimants Ginkus

Igors Krasuckis

Eduards Stanka

Vita Pauļukeviča

Aija Vecvagare
Novadnieku pagastā
Jaunauces pagastā

Daiga Gudrupe

Staņislava Šulca

Elita Sakalauska

Mirdza Pētersone

Alvils Astra

Aldonis Pētersons

Ervīns Dambergs
Vidmants Dačkus

Jaunlutriņu pagastā
Daina Krieviņa
Velta Nikalovska
Inga Pučko
Aivars Brūveris

Zigrīda Kļava
Zigrīda Raiskuma
Emīlija Dziedātāja
Pampāļu pagastā
Prans Brazdausks

Kursīšu pagastā
Pēteris Derkintis

Ivars Vanags
Voldemārs Ļaudāms
Eugenija Kurtaniča

Elza Boļšaka
Zenta Druvaskalne
Kārlis Maks

Biruta Blūma

Dagnija Norkusa

Lilita Ansone

Lūcija Ozola

Aina Bula

Kārlis Saulītis

Zigfrīds Karlsons

Egils Beijers
Mihails Biļiks

Rita Eglīte
Īpašie jubilāri:

Saldus pilsētā

Saldus pagastā
Dace Rubule
Uldis Landmanis
Kārlis Puiga
Aleksandrs Pavlovskis
Šķēdes pagastā
Valentīns Ogulis
Laila Tomsone
Imants Kinstlers
Nijole Ulena
Edvīns Štālmanis
Kārlis Reinis
Vadakstes pagastā

Georgijs Blinovs
Austra Gailiša
Danuta Lipsta
Ludmila Markova
Rudīte Ogoņkova
Aina Pūkaine
Valentīna Reimane
Andris Rudovics
Dzidra Tiško
Zelma Žentiņa
Irēna Hmeļņicka
Maigonis Lepsis
Ņina Ozoliņa
Ārija Štubele
Irēna Liepājniece
Vilma Stanga

Biruta Ļvova

Jānis Šulcs

Aldona Laurinaite

Monika Bollomoska
Artūrs Kleins

Zaņas pagastā
Vita Bērziņa
Artūrs Krauze
Adele Liekniņa
Teodozija Romaņuka
Valija Adamoviča
Zirņu pagastā
Edgars Balgalvis
Alma Meire
Zvārdes pagastā
Margarita Kasperoviča

Vilhelmīne Reinvalde
Lidija Brunava
Gaida Briede
Stefānija Krūmiņa
Nelda Graubica
Emīlija Rožkalne
Marta Nīmane
Ja vēlaties, 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 NOVEMBRIM
PĀRCELTS! Marijas Naumovas solo koncerts “Kādā
jaukā dienā”.
Mākslinieces Marijas Naumovas veselības stāvokļa dēļ
koncerts, kas bija paredzēts 15. oktobrī Saldus Mūzikas un
Mākslas skolu ēkas akustiskajā koncertzālē, tiek pārcelts uz
janvāri.
Pasākums notiks 2017. gada 21. janvārī plkst. 18.00. Ja
koncertu nebūs iespējams apmeklēt janvārī, biļetes var atdot
Biļešu paradīzes kasē Saldū, Striķu ielā 3 (Saldus TIKS centrā).
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Lāčplēša dienas pasākums.
Programmā:
• no plkst. 17.00 līdz 22.00 gaismas
projekcijas O. Kalpaka laukumā;
• plkst. 17.15 lāpu gājiens no Kalna ielas
un Kuldīgas ielas krustojuma;
• no plkst. 18.00 līdz 19.00 Lāčplēša
dienas svinīgais koncerts O. Kalpaka
laukumā “Dedzi, mana liesmiņa!”.
Saldus novada domes priekšsēdētājas
Indras Rassas, Saldus novada domes
Izglītības
komisijas
priekšsēdētāja
Jura Levica un Nodrošinājuma rotas
11.11. plkst. 17.00 komandiera vietnieka virsleitnanta Daiņa
Adzereiko uzruna. Koncertā uzstāsies
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
jauktais koris “Saldava”, Novadnieku
pagasta DK “Sadancis”, solisti Raimonds
Patmalnieks, Dace Tapiņa, Uldis
Fridrihsons.
• No plkst. 18.00 līdz 19.00 silta tēja un
radošās darbnīcas O. Kalpaka laukumā.
• plkst. 19.30 pūtēju orķestra “Saldus”
ansambļa koncerts Ulda Kunča vadībā.
Saldus BJC.
Visi pasākumi bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Lielajā ielā 3b, Saldus Bērnu un jaunatnes centrā
Filma “Melānijas hronika”.
Novembrī visā Latvijā tiks demonstrēta
latviešu režisora Viestura Kairiša
spēlfilma “Melānijas hronika”. Tas ir
stāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas
izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi
13.11. plkst. 16.00 pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna
“Veļupes krastā” motīviem.
Biļetes cena: 2.00 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē un 40 min pirms
pasākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas
Lielajā zālē
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Izrāde bērniem “TIKS un TAKS”.
Kādā jaukā vasaras rītā pamodušies, divi
nebēdnīgie vāverēni Tiks un Taks nolemj
izjokot veco pīļu tēvu Pēku. Paklausījuši
pīļu tēva padomam, mazie vāverēni
nolemj kļūt par cirka māksliniekiem.
23.11. plkst. 18.00 Izrādi vienā daļā bez starpbrīža (apm.
50min) iesakām skatītājiem no 3 līdz 10
gadu vecumam.
Biļetes cena: 3.00 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē un 40 min. pirms
pasākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Koncerts “Pēteris Vasks ielūdz.
Rudens. Saldus”.
Koncerts tiek rīkots sadarbībā ar Pētera
Vaska fondu. Koncertā uzstāsies LNO
soliste, skaistās balss īpašniece Ieva
Parša, kā arī divi lieliski instrumentālisti –
pianiste Herta Hansena un čellists Ēriks
17.11. plkst. 18.00 Kiršfelds.
Koncertu atbalsta VKKF un Saldus
novada dome, tādēļ biļetes cena 1 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
Svinīgais Valsts svētku pasākums
“Manai Latvijai”.
Programmā:
• Saldus novada priekšsēdētājas Indras
Rassas uzruna;
18.11. plkst. 14.00 • Saldus novada domes Atzinības un
Goda rakstu pasniegšana;
• laikraksta “Saldus Zeme” balvu
pasniegšana;
• svētku koncerts.
Ieeja bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Jelgavas ielā 6, Saldus sporta kompleksā
Ziemassvētku
izrāde
bērniem
“Kraukšķītis”.
Nika Matvejeva un Marata Samauska
muzikālā izrāde tapusi pēc Margaritas
Stārastes
pasakas
“Kraukšķītis”
motīviem. Lomās: Zigurds Neimanis,
Pēteris Šogolovs, Raimonds Vazdika,
18. decembrī plkst. Madara Celma, Sandis Bergholds u.c.
16.00
Izrāde divos cēlienos, tās ilgums – 1
stunda un 40 minūtes.
Biļešu cena 5, 7 un 10 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Striķu ielā 3),
www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu
pirms pasākuma tā norises vietā.

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
Saldū ar jaunu programmu viesosies
mūziķu apvienība “TEV TUVUMĀ”.
Šogad pamatsolistu statusā Aija
Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš un
kāds īpašs viesis, bet uz skatuves kāps
arī grupa “Putnu Balle”, Agate Ozoliņa
(čells), Jānis Miltiņš (klavieres), Valters
Sprūdžs (bass) un Kaspars Kurdeko (sitamie intrsumenti). Mūziķi izpildīs Mārtiņa
Brauna, Aivara Hermaņa, Raimonda
Paula, Jāņa Lūsēna, Ulda Marhilēviča,
Imanta Kalniņa, Igo, Aigara Voitišķa,
16.12. plkst. 18.00 Valta Pūces un citu latviešu komponistu
skaistākās
Ziemassvētku
dziesmu
versijas akustiskās mūzikas izpildījumā,
kā arī speciāli projektam radītas Marta
Kristiāna Kalniņa dziesmas.
Ieejas biļete: 9.00 eiro. Bērniem līdz 7
gadiem ieeja bez maksas.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.
bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms
pasākuma tā norises vietā.
SALDUS PILSĒTĀ

14.11. no plkst.
12.00

Atvērto durvju diena tautas lietišķās
mākslas studijas “Saldus” telpās (Rīgas
ielā 18, ieeja no Tūristu ielas puses).
Pasākuma ietvaros ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties sešās
dažādās rokdarbu darbnīcās un pinēja
Ģirta Cābuļa nodarbībā. Katram būs
iespēja ieaust savu pavedienu krāsainajā
lupatiņu deķī un apdrukāt savu auduma
maisiņu sietspiedes tehnikā. Pasākumu
rīko biedrības “Puķuzirnis Z” un “Saldenieki saldeniekiem”. Pasākumu atbalsta
biedrība “KIT” un Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs”.

Saldus diabēta biedrība organizē Diabēta
dienas pasākumu Saldus sociālā dienesta
14.11. plkst. 13.00 zālē, Slimnīcas ielā 3A. Groziņā rudens
veltes un labs garastāvoklis.
SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”,
Lielajā ielā 3
14.11. – 17.11.

Latviskā nedēļa.

Konkurss “Erudīts” skolu 8.-9. klašu
23.11. plkst. 13.00 komandām.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde “Īras Rozentāles baltās gleznas”.
8.11. – 31.12.
11.11. – 31.12.

Izstāde no muzeja krājuma “Gods
Saldum!”.

11.11. – 20.11.

Muzejā
ordenis.

apskatāms

Lāčplēša

Kara

“Saldus ielu stāsti” pētījums par Saldus
23.11. plkst. 18.00 ielām, stāsta muzeja vecākā speciāliste
Ilze Haruna.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Tematiska fotogrāfiju izstāde “Es mīlu
1.10. – 23.11.
Tevi , Latvija!”.
1.10. – 30.11.
Emīla Erdmaņa kukaiņu izstāde.
Novadpētniecības
izstāde
“Saldus
1.10. – 30.11.
tirgus”.
Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
1.10. – 30.11.
kalendārs : novembris”.
1.10. – 30.11.
Fotoizstāde “Vēstules no Āfrikas”.
Izstāde,
veltīta
pasākumu
cikla
“Iepazīstam novada ļaudis!” viesim,
1.10. – 24.11.
Zemessardzes 43. Saldus bataljona štāba
priekšniekam Dainim Adzereiko.
Jauno grāmatu apskats, izsniegšana
9.11. plkst. 11.00
Saldus invalīdu biedrībā.
Padziļināti datorkursi senioriem (ar
14. – 15.11.
iepriekšēju pieteikšanos).
Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas
14.11. plkst. 17.00
pasākums “Nākotne Ziemeļos” Somija.
Datorkursi senioriem (ar iepriekšēju
21. – 25.11.
pieteikšanos).
Pasākumu cikla “Iepazīstam novada
ļaudis!” 8. tikšanās ar pēdējo Zemes24.11. plkst. 14.00
sardzes 43. Saldus bataljona štāba
priekšnieku Daini Adzereiko.
25.11. – 9.01.2017 Foto izstāde “Ainavas pieradināšana”.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
1.11. – 30.11.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
izstāde “Vasaras atskaņas”.

Pasākums “Mūsu Saldus stāsts”.
Pasākums notiek projekta “Ieraugi
11.11. plkst. 19.00 vēsturi!”
ietvaros,
kuru
atbalsta
nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds”.
Aicināts ikviens interesents.
19.11.

Muzikāli literāra viesistaba “Es savai
Latvijai”. Organizē biedrība “Živica”.

25.11. plkst. 19.00 Saldus Danču klubs.
Nodarbība “Saldus miesta stāsts” skolēnu
grupām. Nodarbības notiek projekta
Visu mēnesi
“Ieraugi vēsturi!” ietvaros, kuru atbalsta
nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds”.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
12.11.

Mārtiņdienas tirgus.

26.11.
Katrīndienas tirgus.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts
basketbolā.
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PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
8.11. plkst. 19.30
11.11. plkst. 9.00

Saldus novada atklātais čempionāts
volejbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
florbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts telpu
futbolā.
LBL2 spēle BK “Saldus” – BK “Ķekava”.
Saldus sporta kompleksā.
Florbols fināls 2003.-2004.g.dz. (6.-7.kl.
gr.) meitenēm. Druvas sporta namā.

Starppagastu sporta spēļu “Dienvidi”
12.11. plkst. 10.00 sacensības galda tenisā vīriešiem
Vadakstē.
Klinšu kāpšanas sacensības “Novadnieki
Open 2016”. Novadnieku sporta zālē.
Tautas bumba 2005.-2007. g.dz. zonu
25.11. plkst. 10.00 sacensības (3.-5.kl. gr.). Saldus sporta
kompleksā un Saldus vidusskolā.
LBL2 spēle BK “Saldus” – Ventspils
25.11. plkst. 19.30
Augstskola. Saldus sporta kompleksā.
Starppagastu sporta spēļu “Dienvidi”
26.11. plkst. 10.00
sacensības basketbolā sievietēm Zaņā.
EZERES PAGASTĀ
20.11. plkst.11.00

Visu mēnesi

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja izstāde “Mākslienieks Janis
Rozentāls”. Bibliotēkā.

Foto izstādes “Ezere pasaules acīs,
pasaule ezernieku skatījumā” atklāšana.
10.11. plkst. 14.00
Pasākuma īpašais viesis – baronese
Šarlote no sendienām. Bibliotēkā.
Valsts svētkiem veltīts koncerts “Nekur
17.11. plkst. 18.00 nav tik labi kā mājās” Ezeres kultūras
namā.
25.11. plkst. 19.00

Ezeres kultūras namā vīriešiem veltīts
muzikāls pasākums.

JAUNAUCES PAGASTĀ
Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts
pasākums “Ar dziesmu par dzīvi” un
Jaunauces pagasta sieviešu vokālā
19.11. plkst. 19.00
ansambļa “Tomēr” 20 gadu jubilejas
koncerts. Ieeja bez maksas. Jaunauces
Tautas namā.
Balle ar groziņiem. Spēlēs grupa
19.11. plkst. 20.00 “Brekšupekši”. Ieejas maksa: 3.00 eiro.
Jaunauces Tautas namā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Svecīšu vakars Kursīšu pagasta kapsētās:
plkst. 12.00 Grietēnu kapos, plkst. 13.00
12.11.
Zaņenieku kapos, plkst. 14.00 Sauļu
kapos, plkst. 15.00 Bruzilu kapos un
plkst. 16.00 Kursīšu kapos.
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Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas koncerts “Mana dziesma
17.11. plkst. 17.00
Latvijai” sadarbībā ar Kursīšu pamat
skolu Kursīšu pagasta Jaunajā zālē.
18.11. plkst. 18.00 Gaismas ceļš Kursīšos J. Rudzutaka ielā.
Pasākums “Latvieša dvēselei izstāstīts
stāsts” tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu
29.11. plkst. 18.00 un TV režisori Virdžīniju Lejiņu Kursīšu
bibliotēkā, projekta “Portrets tuvplānā
(4)” ietvaros ar VKKF atbalstu.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Lāčplēša dienai veltīts Gaismas ceļš
11.11. plkst. 18.00
Namiķos un Lutriņos.
Svecīšu vakars Lutriņu pagasta kapsētās:
plkst. 13.00 Bikstu kapos, plkst. 13.40
Aucenieku kapos, plkst. 14.30 Podkalnu
12.11.
kapos, plkst. 15.20 Lašupes kapos, plkst.
16.00 Jusku kapos un plkst. 16.40 Eglītes
kapos.
Valsts svētku svinīgais pasākums,
19.11. plkst. 19.00
koncerts, balle Lutriņu klubā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Gaismas ceļš cauri Kalnu ciematam līdz
11.11. plkst. 20.00 piemineklim represētajiem “Krusta ceļš”
Kalnos.
Komponists Mārtiņš Brauns aicina uz
65 gadu jubilejas koncerttūri “Darbi
un nedarbi...”.
Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu
kultūras namā notiks pirmais Mārtiņa
Brauna 65 gadu jubilejas tūres “Darbi
un nedarbi” koncerts. Kopā ar solistiem
komponista skaistākās un zināmākās
dziesmas izdziedās Saldus novada
jauktais koris “Saldava”.
Biļetes cena 8, 10, 12 un 15 eiro.
12.11. plkst. 18.00 Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, 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
tālr. 26848301.
Koncerttūres producents ir Jānis Kļaviņš.
Režisors – Valdis Pavlovskis. Pasākumu
piedāvā Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs”.
Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai
veltīts pasākums “…Ai, zeme, zemīte, tu
ozolu vainagos vīta...” VEF kultūras pils
17.11. plkst. 20.00
trio “Harada”.
Pēc koncerta balle – spēlēs Raimonds
Patmalnieks un draugi. Ieeja bez maksas.

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
Svecīšu vakars Nīgrandes pagasta
kapsētās: plkst. 13.00 Bandzeru kapos,
plkst. 14.00 Dziru kapos un plkst. 15.00
Nīgrandes kapos.

26.11.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
11.11. plkst. 17.00 Lāčplēša dienas atzīmēšana “Mežvidos”.
17.11. plkst. 18.00

8.11. – 24.11.

Visu mēnesi

Visu mēnesi

11.11. plkst. 20.00

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadiena sabiedriskajā centrā “Sātiņi”.
Muzeja krājumu glabātuvē apskatāma
izstāde “Latvijas Republikas brīvības
ceļš”. P.,O.,T.,C. no plkst. 8.00 līdz 12.00
un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Bibliotēkas 65 gadu jubilejas izstāde “...
bibliotēka ir durvis laikā”. Novadnieku
bibliotēkā.
Pagasta muzeja krātuves veidota izstāde
par Sātiņu pamatskolu Novadnieku
bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Varoņu dienas lāpu gājiens (pulcēšanās
kultūras namā).

Erudīcijas spēle “Savu zemi mīlot!”
Pampāļu kultūras namā.
Valsts svētkiem veltīts koncerts Pampāļu
17.11. plkst. 19.00
kultūras namā.
Pasākums “Pagasta jaunais Rozentāls”
29.11. plkst. 17.00
Pampāļu bibliotēkā.
RUBAS PAGASTĀ
Lāčplēša dienas svinīgais pasākums –
11.11. plkst. 16.00 skolēnu darbu izstāde “Latvija manās
krāsās”.
12.11. plkst. 16.00

17.11. plkst. 19.30

Valsts svētku pasākums – koncertuzvedums “Laba sirds ir visa sākums”.

17.11. plkst. 22.00

Svētku balle – muzicē Zane Ņukša. Ieejas
maksa 2.50 eiro.

26.11. plkst. 16.00 Svecīšu vakars Rubas kapsetā.

12.11. plkst. 17.00

Vadakstes tautas namā “Es mīlu Tevi,
Latvija” noslēguma spēle.

12.11.

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda
tenisā vīriešiem. Vadakstes sporta zālē.

13.11.plkst. 12.00

Vadakstes
tautas
namā
Latvijas Republikas gadadienai veltīts
18.11. plkst. 19.00
pasākums – dzejas uzvedums – “Rudens
dvēseles dārzos”.
ZAŅAS PAGASTĀ
11.11. plkst. 15.00

ZIRŅU PAGASTĀ
Lāčplēša dienai veltītas sacensības jaun
11.11. plkst. 10.00 sargiem un 9.-12. klašu komandām. O.
Kalpaka piemiņas vietā “Airītes”.
Mārtiņdienas tirgus Zirņu pagasta centrā.
12.11. plkst. 12.00
Aicinām tirgotājus un pircējus.
Latvijas Republikas proklamēšanas
svētku koncerts. Pēc koncerta balle kopā
18.11. plkst. 18.00
ar grupu “Liepavots”.
Ieejas maksa – 5 eiro.
Visu mēnesi

11.11.

ŠĶĒDES PAGASTĀ
Valsts svētkiem veltīts koncerts, kurā
piedalās
akordeonistu
ansamblis
17.11. plkst.19.00
“Akords”. Šķēdes pakalpojuma centra
zālē.
VADAKSTES PAGASTĀ
Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, ie11.11. plkst. 16.00 degsim svecītes Lāčplēša dienā pie Vadakstes pils.

Gaismas ceļš par godu Lāčplēša dienai
pie Zaņas skolas.

Svecīšu vakars Zaņas pagasta kapsētās:
plkst. 12.00 Pirtsgaru kapos, plkst. 13.00
12.11.
Silaiņu kapos, plkst. 14.00 Baļķu kapos
un plkst. 15.00 Spārņu kapos.
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums. Latvijas
17.11. plkst. 17.00 kontūras izgaismošana un konkurss “Es
mīlu Tevi, Latvija”. Mīļi aicināti visi
iedzīvotāji. Zaņas dienas centrā.
Koncerts “Tev, mana Latvija!” Zaņas
19.11. plkst. 19.00
skolā. Balle.

SALDUS PAGASTĀ
Valsts svētku koncerts. LTV dokumentālā
filma “Rozentāls. Septiņi.” Režisore L.
16.11. plkst. 19.00
Olte. Īpaši aicinām Saldus pagasta 1991.
gada barikāžu dalībniekus un represētos.

Svecīšu vakars Priedulas kapos.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja ceļojošā izstāde “Svešumā”
Zirņu pagasta Butnāru bibliotēkā.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Lāčplēša dienai veltītie pasākumi:
• plkst. 14.30 koncerts kopā ar Uldi
Kākuli Striķu pamatskolā;
• plkst. 15.30 sporta spēles Striķu
pamatskolā;
• plkst.17.00 Gaismas ceļa veidošana
no Striķu skolas līdz Striķu muižas
parkam. Silta tēja un sarunas pie
ugunskura.

19.11. plkst. 19.00

Valsts svētku koncerts “Mēs – Tēvzemei”
Striķu kultūras namā. Pēc koncerta balle.

Visu mēnesi

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli
pirmdienās, trešdienās no plkst. 18.00
līdz 20.00.
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Ezeres pagastā
14. oktobrī Ezeres pirmsskolas izglītības
iestādē notika Putras diena “Pieci kaķi
putru vārīja”. Bērnudārza kolektīvs izsaka
pateicību A/S “Dobeles Dzirnavnieks” par
sagādātajām dāvanām mazajiem putras
ēdājiem.

Kursīšu pagastā
29. septembrī Kursīšu pagastā Jaunajā
zālē notika Miķeļdienas pasākums.
Skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus,
atrakcijas un mīklas. Šis bija skolas un
pagasta kultūras darba organizatores
koppasākums. Pasākumā viesojās folkloras kopas “Pampāļi” dalībnieces, kuras mūs aicināja rotaļās un izspēlēja
tradīcijas. Tirdziņā varēja baudīt pašu
audzēkņu un pagasta iedzīvotāju gatavotos
kārumus un darinātās lietas, varēja
pirkt un pārdot, notika arī kursīšnieku
ziemas krājumu degustācija un recepšu
parāde. Paši pirmie, kas uzstājās un
rādīja savus priekšnesumus, bija mazie,
brašie bērnudārza audzēkņi. Mazajiem
brašuļiem ļoti labi sanāca parādīt savas
izdomātās rotaļas un nodziedāt dziesmiņu.
Uzstājās arī 1. - 5. klases skolēni, kuri
rādīja mazu, iestudētu teātri, skaitīja
tautasdziesmas. 8. klase bija izdomājusi
jautras spēles, viena no tām bija – “Ietērp
Miķeli!” 9. klase organizēja lielāko
dārzeņu svēršanu. Arī 6. un 7. klase bija
gatavojusies šim pasākumam.

9. oktobrī bibliotēka saviem lasītājiem,
atbalstītājiem, kolēģiem, sadarbības partneriem, kursīšniekiem rīkoja braucienu
uz Liepājas teātra izrādi “Vecās dāmas
vizīte”. Braucienā piedalījās 27 cilvēki.
11. oktobrī Kursīšu pirmsskolas izglītības
iestādes grupas bērni kopā ar skolotāju
viesojās bibliotēkā, lai uzzinātu vairāk par
bibliotekāra profesiju. Vadītājs pastāstīja,
ko dara bibliotekārs, kādi ir nepieciešamie
darba rīki un instrumenti, pienākumi.
Kopā ar bērniem pārrunājām, ko var darīt
bibliotēkā, kā jāuzvedas bibliotēkā, kā
jālasa grāmatas.
18. oktobrī Kursīšu pamatskolā notika
Kursīšu bibliotēkas organizēts pasākums
“Mākslai pa pēdām”, tikšanās ar bērnu
grāmatu autori Luīzi Pastori. Tikšanās
laikā 3.-5. klases bērniem bija iespēja
uzzināt par grāmatu tapšanu. Kādi cilvēki
ir iesaistīti, lai taptu grāmata, par autores
darbiem, skatīties videoklipus un iejusties
detektīvu ādā, risinot krustvārdu mīklu
saistībā ar grāmatu sēriju “Mākslas
detektīvi”. Katrs pasākuma dalībnieks
varēja iesākt veidot savu grāmatu, jo bija
jāuzraksta svarīgākās lietas, kas ir katrai
grāmatai – autors (katrs pats bērns),
grāmatas nosaukums, pirmais un pēdējais
teikums. Svarīgi bija rakstīt tā, lai katram
pašam būtu interesanti šādu grāmatu lasīt.
Pasākums notika Kursīšu bibliotēkas
projektā “Portrets tuvplānā (4)” ar VKKF
finansiālu atbalstu.

18. oktobrī aizvadīta Krustvārdu mīklu
minēšanas čempionāta 3. posma 2. kārta,
kurā piedalījās septiņi dalībnieki, kuriem
stundas laikā bija jāatrisina četras dažādas
krustvārdu mīklas – rozete, klasiskā,
zviedru mīkla un burtu rozete. Šajā reizē
pēc dalībnieku atsauksmēm secinājām, ka
14. oktobrī Kursīšos notika “Ražas balle”
mīklu risināšana padevusies viegla.
kopā ar grupu “Galaktika”. Balle bija
kupli apmeklēta gan no vietējo, gan citu
pagastu iedzīvotāju puses. Deju starp
Lutriņu pagastā
laikos notika rudens velšu izsole, kurā
varēja nosolīt kartupeļus, ābolus, ķirbi,
1. oktobrī Lutriņu pagastā norisinājās
medu un marinētus gurķus.
Ģimeņu sporta diena, kurā piedalījās
27.
septembrī
bibliotēkā
notika dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji.
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta Dalībniekiem nācās sacensties dažādās
3. posma 1. kārta, kurā piedalījās deviņi sporta disciplīnās – militārajā šķēršļu joslā,
dalībnieki, kuriem stundas laikā bija trīspunktu metienos, pludmales volejbolā,
jāatrisina četras dažādas mīklas – klasiskā, foto orientēšanās sacensībās. Sportistiem
zviedru, rozete un šūnu mīkla. Pirmie vajadzēja spēku, izturību, pacietību un
rezultāti sekojoši: 1. vieta – Jautrītei priecīgu noskaņojumu. Sacensību finišu
Līdakai, 2. vieta – Aijai Jēkabsonei, 3. brīžos uzvarētāji bija visi. Prieks bija visu
vieta – Vijai Gotfrīdei.
acīs, kuri šo jauko rudens dienu pavadīja
brīvā dabā.

Dzejas dienu izskaņā Lutriņu bibliotēkā
viesojās rakstniece no Kuldīgas – Dace
Priede.
Dace Priede ir sarakstījusi ne tikai dau
dzas grāmatas, bet ir arī aktrise, režisore,

teoloģe un dzīvnieku aizstāve. Sarunās
ar rakstnieci, laiks pagāja nemanot.
Smaidi sejās mijās ar pārdomu brīžiem.
Rakstniecei ir daudz, ko teikt – par savu
dzīvi, par Kuldīgu, par saviem kursa
biedriem, aktieriem, par ceļojumu pie
Amerikas indiāņiem, par mūsu mazajiem brāļiem, kuri sevi nespēj aizstāvēt –
suņiem un kaķiem. Stāstījums tika
papildināts ar videomateriāliem. Šie stāsti
ir atspoguļoti Daces Priedes grāmatās
gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pēc šī
pasākuma bibliotēkā ir raisījušās diskusijas par dzirdēto, un tagad lasām Daces
Priedes grāmatas.

Nīgrandes pagastā

Miķeļu nedēļā notika izstāde “Jautrais
Miķelis” Saldū, pirms tam izstāde bija
arī skolā. Izsakām pateicību visiem, kuri
iesaistījās un piedalījās, lai šis pasākums
būtu izdevies.
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24. septembrī Kalnos lielus un mazus
pulcēja Miķeļtirgus – viens no gada
gaidītākajiem pasākumiem. Miķeļtirgū arī
šoreiz neiztika bez tirgošanās, loterijas,
mielošanās, dejām un mūzikas. Vislielākā
interese bija par loteriju, kur visas lozes
pilnas un iespēja vinnēt gan mēslu kravu,
gan graudu maisu, kā arī medu, ķimenes,
dārza veltes, stādus un puķu sīpolus. Lielu
pateicību izsakām visiem atbalstītājiem,
kas piedāvāja loterijai balvas. Jau otro
gadu apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt
gardos Kalnu raganas ķiļķenus. Pirmo
reizi Kalnu zaļās raganas virsvadībā ar
deju uzstājās jaunās raganiņas no JDK
“Jumis”. Par mūziku šogad gādāja Kal-

PAGASTU AKTUALITĀTES
nu kultūras nama kapelas “Spēlmaņi”
jaunā paaudze kopā ar savu vadītāju Arti
Šulbegu. Miķeļtirgus apmeklētājiem
bija arī unikāla iespēja nofotografēties
pie “Kalnu zirga”, pie reizes izdomājot
tam vārdu. Žūrija nosprieda, ka vis
atbilstošākais vārds ir Miķelis!
Jau trešo reizi Kalnos skolēni tika aicināti
piedalīties Rīgas Zooloģiskā dārza
organizētajā ozolzīļu vākšanas akcijā. Tā
ir iespēja ne tikai palīdzēt sarūpēt barību
Zooloģiskā dārza iemītniekiem, bet arī
cīnīties par balvu – bezmaksas ekskursiju vai mācību nodarbību Rīgas Zoo. Tā
kā zīļu šogad Kalnos un to apkārtnē bija
sevišķi daudz, pavisam līdz oktobra vidum
tika salasīti 270 kilogrami. Visčaklākais
lasītājs ar ģimenes atbalstu bija savācis
50kg, vairākiem – pāri par 20kg ozolzīļu.
Organizatorisko pusi – savākt zīles vienkopus no visiem lasītājiem, nosvērt, sapakot un samarķēt – šogad uzņēmās Kalnu
bibliotēkas atsaucīgās bibliotekāres Ieva
Kalvāne un Valda Freidenfelde. Liels
paldies viņām, kā arī Nīgrandes pagasta
pārvaldes vadītājai Antrai Jermušai un
pagasta ilggadējam šoferim Antonam
Krasuckim, ar kuru atbalstu un palīdzību
visas savāktās zīles veiksmīgi tika
nogādātas Rīgā.
22. septembrī, kas dabā iezīmē rudens
sākumu, ar dziesmām, ugunskuru un cīņu
spēlēm Kalnaišu kalnā jau tradicionāli
atzīmēja Baltu vienības dienu, atceroties Saules kauju 1236. gadā. Tajā senās
Baltu ciltis – latviešu un lietuviešu senči –
izcīnīja uzvaru cīņā ar vācu krustnešiem.
Visus pasākuma dalībniekus – Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolas, Lietuvas
Židiķu ģimnāzijas audzēkņus, skolotājus
un citus klātesošos uzrunāja Zenta Klaipa.
Dalībnieku izveidotais aplis simbolizēja
abu tautu vienotību kā Baltijas ceļā.
Kalnu skolas jaunsargi vadīja cīņu
spēles – šaušanu ar loku, cīņas ar vairogiem, maisu mešanu mērķī, kā arī “Kalnu
raganas” čiekuru mešanas sacensības. Par
katru iegūto punktu dalībnieki saņēma
vienu ozolzīli, kuru kopējais skaits
liecināja par precizitāti, spēku un veiklību.
Pēc saulrieta jaunsargi uz ugunskura
vārīja tēju. Skanēja dziesmas gan latviešu,
gan lietuviešu valodā, Kalnu kultūras
nama kapelas jauno dalībnieku spēlētie
ritmi Arta Šulberga vadībā, lietuviešu
puiša saksofona skaņas un varenā spēcīgā
balss. Kad dziedātājiem pievienojās vīru

ansamblis “Ceklis” ar vadītāju Sanitu
Zālīti, dziesmu skanējums kļuva arvien
skanīgāks.
Tradicionāli Baltu vienības dienu
Kalnaišu kalnā organizēja Kalnu kultūras
nama vadītāja Ligita Ķiene sadarbībā ar
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolu un
Kalnu bibliotēku.
Izsakām pateicību Kalnu 409. Jaunsargu
vienības jaunsargiem par aktivitāti.

Novadnieku pagastā
7. oktobrī Novadnieku pagasta senioru
klubiņš “Vakarzvaigzne” aicināja savus
draugus uz pasākumu “Zelta rudens”, lai
atzīmētu savu 21 gada pastāvēšanas jubileju.
Lai apsveiktu gaviļniekus, bija ieradušies
draugi no Pampāļiem, Saldus, Druvas,
Lutriņiem un Jaunlutriņiem. Apsveikumu
dāvāja arī mazie pirmsskolas izglītības
iestādes “Sienāzītis” dejotāji. Skaistu
muzikālu dāvanu pasniedza Raimonds
Patmalnieks un Uldis Fridrihsons, izpildot
Ulda Fridrihsona sarakstītās dziesmas.
Kas gan būtu jubileja bez tortes? Par
skaistu un gardu kūku bija parūpējusies
Novadnieku pagasta pārvalde.
Senioru klubiņa “Vakarzvaigzne” vārdā
mīļu pateicību izsakām visiem, kas bija ar
mums mūsu svētkos!
Aicinām pagasta seniorus būt aktīvākiem
un nesēdēt mājās, bet piebiedroties mūsu
pulciņam. Tiekamies katru trešdienu
pagasta dienas centrā no plkst. 10.00 līdz
13.00.

Pampāļu pagastā
23. septembrī Pampāļu pagasta bibliotēkā
notika Dzejas dienu pasākums “Es biju
tavā sapnī”, kurā viesojās brīnišķīgi
cilvēki no Liepājas. Arhitekte pēc profesijas un dzejniece pēc aicinājuma Gunta
Šnipke, viņas māsa – bērnudārza vadītāja,
dzejniece, prozaiķe un dziesminiece
Jana Egle un viņas dēls – dziesminieks
un dziesmu autors Jānis Rūcis. Kopības
sajūtu radīja dziesmas un dzeja. Runājām
par cilvēku savstarpējām attiecībām, par
darba savienošanu ar daiļradi. Sajūtas bija
tādas kā brīvdabas muzeja lauku sētas
saimes istabā. Uz galda kūpēja tējas tase,

skanēja dziesmas un dzeja. Divas stundas
paskrēja nemanot, un dvēsele gavilēja.
Izsakām lielu pateicību Liepājas pilsētas
bibliotēkas darbiniekiem, kuri ieteica
uzaicināt Guntu Šnipki. Izsapņojām viens
otra sapņus, dažādus un nepiepildāmus.
Tas bija jauki.
4. oktobrī Pampāļu pamatskolā notika Pampāļu mazpulka Rudens darbu
skate 2016 “Mazpulka 1. raža”, kur
katrs dalībnieks prezentēja savu vasaras
projektu. Pampāļu vēsturē jau ir lasāms
Mazpulka vārds un liecības par tā aktīvu
darbību, tomēr pēc Latvijas valsts
atjaunošanas tas atkal iedzīvināts nesen –
2015. gadā.
Rudens darbu skatē skatītāji tika
sapulcināti, lai iepazītos ar mazpulcēnu
projektiem, kurus viņi cītīgi veica
vasarā, bet rezultātus, secinājumus apkopoja rudenī pēc ražas novākšanas.
Mazpulcēna projektu galvenā ideja ir tā,
ka to plāno, veic un apkopo pats veicējs,
pēc nepieciešamības piesaistot vecāku vai
citu pieaugušo atbalstu. No iesniegtajiem
23 projektu pieteikumiem pavasarī, līdz
ražas skatei rudenī nonāca septiņi projektu
veicēji, kuri tika atzīti par mazpulcēniem.
Mazpulcēna projekta tēmas bija
dažādas – gan dekoratīvu augu audzēšana
(puķuzirņi, dekoratīvā kukurūza), gan
kultūraugu audzēšana pārtikai (pupas,
kartupeļi). Jaunākais mazpulcēns Edgars
Andersons bija pamanījies paveikt divus projektus vienlīdz labi. Ar kartupeļu
audzēšanu nodarbojās gan 8. klases
skolēni, gan 4. klases skolēns. Palielinoties vecumam, arī mazpulcēna projekta
prasības pieauga, bet katrs projekts ir
vienlīdz svarīgs, jo ir ieguldījums katra
mazpulcēna praktiskajā pieredzē. Bija
tikai viena meitene, kas aizstāvēja projektu
par pupiņu audzēšanu un demonstrēja arī
idejas pupiņu izmantošanai dekorācijām.

Darbus vērtēja žūrija – mazpulka
pirmā vadītāja Gunda Rozenbaha,
SIA “Beksagro” agronome ar pieredzi
kartupeļu audzēšanā Ilva Pole un Pampāļu
mazpulka vadītāja Madara Hartmane.
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Tā kā pieci dalībnieki savos projektos
audzēja Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta veidotas kartupeļu šķirnes
“Prelma”, “Magdalēna” un “Imanta”,
notika arī vārītu kartupeļu degustācija
un vērtēšana. Mazpulcēni paši arī no
rīta pirms mācību stundām piedalījās
kartupeļu sagatavošanā. Par pampāļnieku
iecienītāko šķirni viedokļi dalījās, atzīstot,
ka tas ir gaumes jautājums, tomēr visas
novērtēja un pieļāva iespēju nākošgad
sēklas materiālam izvēlēties kādu no
iepazītajām šķirnēm.

piedalījās seši pāri, kuri svinēja 5 gadu, 20
gadu, 30 gadu un 35 gadu jubilejas.

Pēc darbu skates visi projektu aiz
stāvētāji iegūs mazpulcēnu sertifikātus.
Drosmīgākie 22. oktobrī piedalīsies Latvijas mazpulku Projektu forumā Kandavā,
pārstāvot Pampāļu mazpulku.

1. oktobrī Vadakstes sporta zālē notika
pasākums “Volejbola diena”. 15. oktobrī
Vadakstes sporta zālē notika Saldus
novada atklātais čempionāts galda
tenisā. 22. oktobrī devāmies izbraukumā
uz Kursīšiem, kur notika sporta spēļu
“Dienvidi” sacensības zolītē.

Mazpulks vienmēr aicina savam pulkam
pievienoties jaunus dalībniekus radošai un
vispusīgai attīstībai.

Vadakstes pagastā
8. oktobrī Vadakstes tautas namā notika
trešā spēle “Es mīlu Tevi, Latvija”.
19. oktobrī Vadakstes tautas namā
n otika Ģimeņu vakars, kurā tika godināti
pāri apaļajās kāzu gadadienās. Šogad
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Vadakstes dienas centru apmeklēja kolēģi
no Bauskas. Arī skolēnu rudens brīvlaiks
bija dažādām aktivitātēm bagāts.

Zaņas pagastā
Rudenim iestājoties, aktīvi darbu sākuši
amatierkolektīvi.
Zaņas pagastā oktobrī viesojās Rubas
amatierteātris ar Ritas Missūnes komēdiju
“Šauj viņu nost”, kuras režisors ir Elmārs
Kalniņš.

Oktobrī dienas centrā ir sākusies
aktīva darbošanās sezona. Ir notikušas
radošās nodarbības gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Bērni mācījās gatavot
gan rudenīgus dekorus telpām, gan vārīja
ābolu riņķīšus. Pieaugušie, sanākot kopā,
atrādīja savus vasaras veikumus, atnesot
degustācijai dažādus konservējumus.
Tāpat arī gatavoja dekorus no pudelēm,
dāvanu aploksnes un rudenīgus pušķus
no krāsainām kļavu lapām. 20. oktobrī

Amatierteātris “Oga” piedalījās Saldus
novada amatierteātru skatē “Izrāžu parāde
2016”, kura notika 23. oktobrī Saldus
Bērnu un jaunatnes centrā.
Informāciju sagatavoja pagastu kultūras
darbu vadītāji, sporta darba vadītāji,
bibliotekāri un dienas centru darbinieki.●

2016. gada NOVEMBRIS

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Noslēgusies Saldus novada amatierteātru skate
Amatierteātru skatē “Izrāžu parāde 2016” piedalījās 14 Saldus
novada amatierteātri. Augstākās pakāpes diplomus ieguva
trīs amatierteātri – Jaunlutriņu amatierteātris, Saldus Tautas
teātris un Druvas amatierteātris. Visi trīs šo amatierteātru
iestudējumi tiek virzīti uz reģiona skati 2017. gada februārī
Ventspilī.
Jaunlutriņu amatierteātris uz skati Ventspilī vedīs iestudējumu
“Kapusvētku PR” (režisore Sandra Medne), Saldus Tautas
teātris – iestudējumu “Elejas nindzjas” (režisore Inese Legzdiņa)
un Druvas amatierteātris – iestudējumu “Vecie un jaunie”
(režisore Ļuba Kapteine).

saņēma individuālo atzinību par Zentas Ermanes izcilu lomas
atveidojumu.
• Saldus Tautas teātris (režisore Inese Legzdiņa) par
iestudējumu “Elejas nindzjas” saņēma augstākās pakāpes diplomu, individuālās atzinības saņēma Ance Pabērza par izcilu Elmas
lomas atveidojumu un Marta Sproģe par Vizmas lomu.
• Zirņu pagasta amatierteātris (režisore Sarmīte Kaufmane)
par iestudējumu “Dūdene zin” saņēma 3. pakāpes diplomu,
individuālo atzinību saņēma Anita Rimkus par Dūdenes lomu.

• Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols” (režisore Sanita
Vītola) par iestudējumu “Raganas priede” saņēma 1. pakāpes
Ekspertu atzinība tika veiksmīgāko lomu tēlotājiem, bet
diplomu, kā arī apbalvojumu nominācijā “Labākie izrādes
Jaunlutriņu un Kursīšu teātri pārsteidza ar visu iestudējumā
kostīmi” un atzinību par izcilu aktieru ansambli. Mareks
iesaistīto aktieru izciliem aktierdarbiem. Ir svarīgi, lai aktieris
Jēkabsons saņēma individuālo atzinību par izcilu otrā plāna Anša
izpaustos ne tikai individuālajā sniegumā, bet iestudējumā
lomas atveidojumu.
veidotos partnerība ar visiem tēlotājiem, radot vienotu aktieru
ansambli. Spilgti un jaunā kvalitātē uzmirdzēja Ilzes Lāces, • Vadakstes amatierteātris (režisore Inta Jonuša) par
Ances Pabērzas, Daiņa Rieksta, kā arī līdz šim mazāk zināmais iestudējumu “Jo pliks, jo traks” saņēma 2. pakāpes diplomu.
otrā plāna lomas aktieris Mareks Jēkabsons, kuru aktierdarbi tika Individuālās atzinības saņēma Eva Rozīte-Ņikitina par Bertas
Butes lomu, Inta Jonuša par Jetes mātes lomu un Arvis Bleidelis
atzīti par izciliem.
par Jāņa Lazdiņa lomu.
Saldus novada amatierteātru skatē “Izrāžu parāde 2016”
• Zvārdes pagasta amatierteātris “Karamele” (režisore
iegūti sekojoši diplomi un atzinības:
Sintija Krūza) par iestudējumu “Liepas pie baznīcas” saņēma
• Pampāļu pagasta dramatiskais kolektīvs (režisore Ināra
3. pakāpes diplomu. Atzinību par debiju režijā saņēma Sintija
Kārkliņa) par iestudējumu “Uzmanību – cūka!” saņēma atzinību
Krūza. Savukārt Sintija Vagele saņēma individuālo atzinību par
kolektīvam par interesantiem izrādes kostīmiem un 2. pakāpes
Ingas lomu.
diplomu, individuālās atzinības saņēma Gunda Rozenbaha
par Cūkas lomu, Ēvalds Kārkliņš par Vilka lomu un Cīrulēnu • Druvas amatierteātris (režisore Ļuba Kapteine) par
ansamblis: Rūdolfs Stepaņenko, Raivis Čekanauskis, Simona iestudējumu “Vecie un jaunie” saņēma augstākās pakāpes
Velaviča, Marta Stepaņenko un Elīna Čekanauska par veiksmīgu diplomu, kā arī apbalvojumu nominācijā “Labākā izrādes
scenogrāfija”. Individuālās atzinības saņēma Dainis Rieksts
debiju.
par izcilu Kristapa Bulles-Buļļa lomas atveidojumu, Aivars
• Novadnieku pagasta amatierteātris “Pieskāriens” (režisore
Karakons par debiju Žaņa Vecgaiļa lomā, Aina Bērziņa par Mīles
Antoņina Japina) par iestudējumu “Sapinusies sirdsapziņa”
lomu un Agnese Bērziņa par Lidijas lomu.
saņēma 3. pakāpes diplomu, individuālo atzinību saņēma Dina
• Ezeres kultūras nama amatierteātris “Meduspods”
Hildebrante par Kristīnes lomu.
(režisore Linda Gruze) par iestudējumu “Minhauzena precības”
• Rubas amatierteātris (režisors Elmārs Kalniņš) par
saņēma 2. pakāpes diplomu, individuālās atzinības saņēma
iestudējumu “Šauj viņu nost” saņēma 1. pakāpes diplomu,
Andris Ceļapīters par brīvkunga fon Minhauzena lomu un Anna
individuālās atzinības saņēma Ričards Žukovskis par debiju
Andersone (juniore) par Sofijas Frederikes Amālijas lomu.
Edvīna lomā un Gita Roze par Ilmas lomu.
Saldus novada amatierteātru skate notiek vienu reizi divos
• Lutriņu kluba amatierteātris “Atvars” (režisore Maira
gados, kurā kolektīvi izrāda dažādu žanru un stilu izrādes. Visas
Vimba) par iestudējumu “Steigā” saņēma 2. pakāpes diplomu,
izrādes vērtē eksperti. Šogad visas Saldus novada amatierteātru
individuālās atzinības saņēma Artis Sproģis par Vilīša Šmitenieka
izrādes vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru
lomu un Maija Sleža par Pelēna lomu.
mākslas nozares eksperte Dace Vilne un Latvijas Amatieru teātru
• Šķēdes Dailas teātris (režisore Daila Medne) par iestudējumu asociācijas valdes locekle Daina Kandevica. Šādās amatierteātru
“Traks numurs” saņēma 1. pakāpes diplomu, individuālās skatēs teātra mīļotājiem ir vienreizēja iespēja vienkopus redzēt,
atzinības saņēma Valdis Smeilis par Žaņa Vecpūdera lomu un baudīt un vērtēt visa novada aktieru un režisoru sniegumu. Pēc
Valters Ozoliņš par advokāta Arnolda Varpoga lomu.
katra iestudējuma noskatīšanās notika ekspertu saruna ar izrādes
režisoru, kuras laikā varēja gūt vērtīgus profesionālus ieteikumus
• Zaņas pagasta amatierteātris “Oga” (režisore Ilma
režijā.
Kamkovska) par iestudējumu “Papardes ziedu meklējot” ieguva
3. pakāpes diplomu, individuālo atzinību ieguva Evita Freimane Amatierteātru skati “Izrāžu parāde 2016” organizēja p/a “Saldus
par Melitas lomu.
TIKS centrs”. Fotogrāfijas skatīt 20.lpp.
• Jaunlutriņu amatierteātris (režisore Sandra Medne) par
iestudējumu “Kapusvētku PR” saņēma augstākās pakāpes
diplomu, kā arī atzinību par izcilu aktieru ansambli. Ilze Lāce

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●
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Fotogrāfijas no Saldus novada
amatierteātru skates

Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols”

Zirņu pagasta amatierteātra izrāde “Dūdene zin”

Druvas amatierteātris ar izrādi “Vecie un jaunie”

Rubas amatierteātris ar izrādi “Šauj viņu nost”

Jaunlutriņu amatierteātris ar izrādi “Kapusvētku PR”

Noslēguma pasākumā “Atkal, atkal ir debesis pušu...”
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Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
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20

