2013. gada OKTOBRIS

AKTUALITĀTES
Saldū svinīgi atklātas rekonstruētās ielas
13. septembrī Saldū svinīgi tika atklātas divas rekonstruētās
ielas - Robežu iela un Viesnīcas iela.
Projekts „Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas
attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu” veikts ar valsts, pašvaldības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu
atbalstu, un tas ildzis 54 mēnešus. Projekta laikā rekonstruēta
iela 1,9 km garumā. Ielas atklāšanas pasākumā klātesošos sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Projektu vērtēšanas nodaļas vecākā eksperte
Evita Nīmane, kā arī būvdarbu veicēja uzņēmuma SIA „Saldus
ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols. Kā savā uzrunā norādīja domes priekšsēdētāja, tā kā šis bijis neparasti ilgs un sa-

režģīts projekts, tad gan projekta vadītājam, gan būvniekiem,
gan iedzīvotājiem jāizsaka īpaši sirsnīga pateicība un jācer,
ka rekonstruētā iela labi kalpos.
Atklāšanas pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem
kuplināja akordeonistu ansamblis „Akords”.
Pēc lentas pārgriešanas klātesošajiem nācās atbildēt uz
visai āķīgiem jautājumiem, gan minot, cik iela gara, gan noskaidrojot to, cik koku iestādīts. Visbeidzot jauno ielu iemēģināja Saldus motoklubs „Black bulldogs MCC”.

Robežu ielas atklāšana
Neilgi pēc tam tika atklāta arī rekonstruētā Viesnīcas
iela. Atklāšanas pasākumā klātesošos sveica Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Ģirts Osis, paužot patiesu prieku par ielas sakārtošanu,
un Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa,
kura izteica neviltotu gandarījumu, ka pilsēta kļuvusi
par vēl vienu sakārtotu vietu bagātāka. Iela rekonstruēta, pateicoties SIA „Cemex” atbalstam un pašvaldības
finansējumam. Ielas atklāšanas pasākumā Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde klātesošajiem
bija radījusi iespēju aplūkot ekspozīciju „Saldus rajona
lauksaimniecība laiku lokos”, degustēt Lauku atbalsta
dienesta klientu saražoto produkciju un piedalīties citās
aktivitātēs.

Viesnīcas ielas atklāšana

Informāciju sagatavoja
Saldus p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste
Laura Liepiņa
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DOMES SĒDES
Saldus novada domes 2013. gada 12. septembra ārkārtas sēdē
pieņemti šādi lēmumi:
1.
Grozīt Saldus novada domes iepriekš pieņemto sēdes lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Saldus ūdenssaimniecības
attīstības II kārta” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai”, tādēļ, ka tehniski ekonomiskajā pamatojumā projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
tika precizēti tīklu garumi. Tika nolemts grozīt Saldus novada domes
2013. gada 22. augusta sēdes lēmuma „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” apstiprināšanu un
par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”.
2.
Piekrist, ka SIA „Saldus komunālserviss” projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai” piedalās kā partneris.
3.
Apstiprināt noteikumus Nr. 2 „Par vispārējās izglītības iestāžu
darbības nosacījumiem un valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu
darba samaksai Saldus novada pašvaldībā”.
Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra sēdē pieņemti
šādi lēmumi:
1.
Nosūtīt lēmums „Par līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības ieguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē „Asniņš”” atkārtotai
izskatīšanai attiecīgajās domes komitejās.
2.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo
daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, nolēma pieņemt
saistošos noteikumus Nr. 26 „Par grozījumiem 2010. gada 28. janvāra
saistošos noteikumos Nr. 4 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus
novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu””.
3.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 27 „Par grozījumiem 2009.
gada 17. decembra saistošos noteikumos Nr. 21 „Par personu aprūpi mājās Saldus novadā”.
4.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 28 „Par pabalstu audžuģimenei”.
5.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 29 „Par grozījumiem 2013.
gada 23. janvāra saistošos noteikumos Nr. 5 „Par vienreizēju pabalsta
piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā””.
6.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 30 „Par grozījumiem 2010.
gada 29. jūlija saistošos noteikumos Nr. 19 „Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” .
7.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 31 „Par grozījumiem 2013.
gada 24. janvāra saistošos noteikumos Nr. 6 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””.
8.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 32 „Par grozījumiem 2013.
gada 24. janvāra saistošos noteikumos Nr. 1 „Par veselības pabalstu””.
9.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 33 „Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumu” .
10. Apstiprināt Saldus novada domes jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikumu.
11.
Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dravas”, Kursīšu pagasts, Saldus novads. Apstiprināt šī īpašuma izsoles noteikumus.
12. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dravnieki”, Kursīšu pagasts, Saldus novads. Apstiprināt šī īpašuma izsoles noteikumus.
13. Nodot atkārtoti atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kalnsētas iela 23-10, Saldus, kas sastāv no
dzīvokļa īpašuma Nr.10, 360/4688 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes gabala 1334 kvm.
Apstiprināt šī īpašuma izsoles noteikumus.
14. Apstiprināt Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2013. - 2038. gadam.
15. Piedalīties Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
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plāna 2014. - 2020. gadam izstrādē, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām.
16. Uzsākt lokālplānojuma projekta izstrādi bijušās dārzkopības
sabiedrības teritorijai „Ziedonis”, lai atrisināt satiksmes infrastruktūras
un inženierkomunikāciju nodrošinājuma jautājumus.
17. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 34 „Par grozījumiem 2010.
gada 29. jūlija saistošos noteikumos Nr. 22 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saldus novadā””.
18. Apstiprināt Saldus novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
19. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/
IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība
lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai nepieciešamos atsevišķas
zemes/telpas daļas no pašvaldībai piederošā nekustamiem īpašumiem.
20. Apstiprināt Saldus novada domes Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikumu.
21. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Mēs Jaunaucei” sabiedriskās aktivitātes „Vizuālās mākslas studijas nodarbības” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 195,09 apmērā biedrībai
„Ģimenes atbalstam” sabiedriskās aktivitātes „Riti, riti, kamolīti” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 180 apmērā biedrībai „EVE autosports” sabiedriskās aktivitātes „EVE ziemas autosprints 2013/2014”
realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu
projekta realizācijā.
22. Apstiprināt Noteikumus Nr. 3 „Noteikumi par Saldus novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”.
23. Pārapstiprināt Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam
riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam piecu institūciju deleģēto
pārstāvju sastāvā: Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālā dienests” pārstāvis; Saldus novada Bāriņtiesas pārstāvis; Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes pārstāvis; Saldus novada Pašvaldības
policijas pārstāvis; Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus
iecirkņa pārstāvis. Iecelt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālā
dienests” direktori Inu Behmani par Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam priekšsēdētāju. Iecelt Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmskolas
izglītības un bērnu tiesību aizsardzības galveno speciālisti Ievu Rītiņu Brūveri par Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam priekšsēdētājas vietnieci. Pārapstiprināt Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto
bērnu un jauniešu atbalstam nolikumu.
24. Apstiprināt šādas Saldus novada pašvaldības iestādes „Saldus Bērnu un jaunatnes centrs” pulciņa dalībnieku ikmēneša iemaksas
Ls 5.00 apmērā: rotaļu un attīstības grupa „Mazais Zinītis”; integrētais
svešvalodu pulciņš; angļu valoda, pārējiem pulciņiem – Ls 3.00 apmērā. Apstiprināt šādas Saldus novada pašvaldības „Saldus Bērnu un jaunatnes centrs” pulciņa dalībnieku abonentu iemaksas: Ls 4.50 abonenta
maksa pulciņu nodarbībām uz diviem mēnešiem: skaisto lietu darbnīca
„Ejam ciemos”, instrumentu spēle; Ls 12.00 abonenta mācību gadam (8
mēneši) maksa pulciņu nodarbībās: deju kolektīvā „Meduslāse”, studijā
„Meduslāse”; jauniešu korī „Ameno”; vokālā studijā „Notiņas”; deju
kolektīvā „ Sienāzītis”; Ls 6.00 abonenta mācību gadam (8 mēneši)
maksa pulciņu nodarbībās- sporta dejas.
25. Apstiprināt šādas Saldus novada pašvaldības iestādes “Saldus
Sporta skola” maksas pakalpojumus: ieejas biļetes uz LBL 1. divīzijas
BK „Saldus” basketbola spēlēm: A sektorā - Ls 1.50; B sektorā – Ls
1.00. Abonaments 2013./2014. gada basketbola sezonai – Ls 25.00.
26. Apstiprināt piemaksas pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 3., 4., un 5. kvalifikācijas pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā.
27. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 35 „Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā”.
28. Atmaksāt pirms termiņa kredītu Ls 292 746.19 apmērā Valsts

DOMES SĒDES
kasei par līgumu Nr. A2/1/12/342 projekta „Interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas skolas ēku”
realizācijai.
29. Piešķirt SIA „Oposums” piederošajam nekustamajam īpašumiem Lielā ielā 83, Saldū, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
50% apmērā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
30. Piešķirt finansējumu Ls 3 617.32 apmērā parādu par patērēto
siltumenerģiju apmaksai SIA „Saldus siltums”. Uzdot Saldus novada
pašvaldībai piedzīt parādus par patērēto siltumenerģiju no Saldus novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekiem un pārskaitīt Saldus
novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.
31. Komandēt Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu
uz Briseli, Beļģijā, dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejas plenārsēdē no 2013. gada 7. oktobra līdz 2013. gada 9. oktobrim. Saldus
novada domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā Saldus novada domes
priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt Saldus novada domes priekšsēdētājas vietniekam Didzim Konuševskim.
32. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 37 „Par grozījumiem 2013.
gada 11. jūlija saistošos noteikumos Nr. 22 „Saldus novada pašvaldības
nolikums””.
33. Izdarīt grozījumus 2013. gada 17. jūnija Saldus novada domes
lēmuma „Par Saldus novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu”.
34. Atbalstīt Talantu skolu darbību Druvas vidusskolā 2013./14.
gadā pēc izstrādātā plāna.
35. Ņemot vērā to, ka saņemts atzinums no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas par to, ka triju domes komiteju (attīstības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un teritoriālās) locekļu

skaits pārsniedz likumā „Par pašvaldībām” noteikto, atcelt 2013. gada
17. jūnija Saldus novada domes lēmuma „Par Saldus novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”.
36. Par Saldus novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļiem ievēlēt Saldus novada domes deputātus:
Elmāru Kalniņu, Intu Vanagu, Artūru Maculēviču, Petru Brazdausku,
Dzintaru Rupeiku, Uģi Feldmani, Viktoru Drukovksi un Ilzi Kļavu.
37. Par Saldus novada domes attīstības komitejas locekļiem ievēlēt Saldus novada domes deputātus: Māri Zustu, Artūru Maculēviču, Elmāru Kalniņu, Juri Levicu, Sergeju Beļkeviču, Intu Vanagu, Māri Medni
un Viktoru Drukovski.
38. Par Saldus novada domes teritoriālās komitejas locekļiem ievēlēt Saldus novada domes deputātus: Dzidzi Konuševski, Petru Brazdausku, Elmāru Kalniņu, Juri Levicu, Māri Zustu, Uģi Feldmani, Reini
Doniņu un Aleksandu Ceļapīteru.
39. Apstiprināt Saldus novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros
laika periodā no 2013. gada 1. septembra līdz 2013. gada 30. novembrim.
40. Apstiprināt Saldus novada speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes, internātpamatskolas un speciālās internātpamatskolas direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros laika periodā no
2013. gada 1. septembra līdz 2013. gada 30. novembrim.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Saldus novada dome/Domes sēdes”.

AKTUALITĀTES
Var pieteikt pretendentus amatiermākslas kolektīvu vadītāju gada balvai “Kristāla zirgs”
Lai pārskatītu bagāto aizvadīto amatiermākslas sezonu un suminātu amatierkolektīvu vadītāju darbu un sasniegumus, 25. oktobrī plkst.
15.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notiks svētku pasākums kolektīvu vadītājiem - gada balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšana.
Gada balvas „Kristāla Zirgs” piešķiršanas mērķi ir:
•
izteikt atzinību un apbalvot par mākslinieciski kvalitatīvu/
augstvērtīgu darbu un veiksmīgiem pasākumiem amatiermākslas popularizēšanā iepriekšējā kalendārajā gadā;
•
motivēt amatiermākslas kolektīvu vadītājus darba kvalitātes
paaugstināšanai.
Pretendentus balvai izvirza pašvaldības darbinieki, kultūras un kultūrizglītības iestādes, amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, iesniedzot

pieteikuma anketu līdz 15. oktobrim personīgi Saldū, Avotu ielā 12,
302.kab. vai iesūtot to elektroniski uz e-pastu zaiga.veja@saldus.lv, kurā
pamato balvai nominētā amatiermākslas kolektīva vadītāja individuālo
ieguldījumu kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanā. Pretendentu var
izvirzīt vienā vai vairākās nominācijās.
Gaidām Jūsu ieteikumus, izvirzot pretendentus balvas iegūšanai kādā
no nominācijām!
Pieteikumu anketu varat meklēt Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv.
Informāciju sagatavoja
Saldus novada kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja

Sudraba karotītes Saldū saņem rekordliels skaits jaundzimušo
14. septembrī 42 Saldus novada jaundzimušie ar ģimenēm jau ceturto reizi tikai aicināti uz Saldus novada pašvaldības piemiņas veltes–
sudraba karotītes – pasniegšanu. Uz šo pasākumu tik daudz bērniņu līdz
šim vēl nebija pieteikti. Divu mēnešu laikā Saldus novadā reģistrēti 30
puikas un 16 meitenes.
Katrs jaunais Saldus novada iedzīvotājs ir gaidīts, un šogad Saldus
novadā iedibināta jauna tradīcija – vienu reizi divos mēnešos jaundzimušajiem Saldus novadniekiem svinīgā pasākumā dāvināt sudraba karotītes. Ģimene saņem arī vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 100
latu apmērā.
Šoreiz sudraba karotīti ar Saldus novada ģerboni saņēma viens bērniņš, kurš ģimenē ir septītais, viens bērniņš, kurš ir sestais ģimenē, četri
bērniņi – piektie, septiņi bērniņi – trešie, 16 bērniņi – otrie un 16, kuri
ģimenē ir pirmie bērniņi. Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa vēlēja patiesu laimi un mīlestību gan pret bērniņu, gan vienam

pret otru. „Bērniņš jūs vieno uz visu mūžu un jūs viņam esat vajadzīgi abi. Vecākiem novēlu veselību un mīlestību, bet mazulīšiem ātri augt
lieliem!”, teica I. Rassa.
Ar jaukām dziesmām klātesošos priecēja Saldus novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Sienāzītis” bērni.
Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija
Jakševica atgādina, ka tās ģimenes, kuras neieradās uz svinīgo sudraba
karotīšu pasniegšanas pasākumu, gaidītas Dzimtsarakstu nodaļā Saldū,
Avotu ielā 12, saņemt mazuļa piemiņas velti. Gaidīti arī tie, kuri nevarēja ierasties iepriekšējās reizēs, kad tika pasniegtas sudraba karotītes.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas
centrs”sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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AKTUALITĀTES
Noslēgusies Tūrisma diena 2013
27. septembrī Saldū atzīmēja Starptautisko Tūrisma dienu. Iedzīvotājiem tika piedāvātas divas ekskursijas – „Saldumu tūre”
un „Saldus novada dienvidu loks”, kā arī Austras Pumpures un
Austrasbērnu koncerts JIC „Šķūnis”.
Ekskursijā „Saldumu tūre” tika apmeklēti Saldus apkaimes saldumu ražotāji – SIA „Saldus pārtikas kombināts”, J. Vainovska
bišu drava „Kāres”, V. Stepiņas konditoreja „Ziemeļbeķereja”, kā
arī SIA „Saldus Maiznieks” ražotne. Ekskursiju vadīja gide Inta
Ķikure.
Braucienā „Saldus novada dienvidu loks” ekskursanti apmeklēja keramikas darbnīcu „Klapatas”, kā arī Artūra Hartmaņa privātkolekciju Pampāļos. Tāpat ļaudis viesojās Kalnu vidusskolā
un apskatīja Kalnu kultūras namu, brauciena noslēgumā ceļotāji

Pie Artūra Hartmaņa Pampāļos
viesojās lauku sētā „Strauti” Nīgrandes pagastā. Ekskursiju vadīja
gide Līga Šaule. Dienas noslēgumā interesenti varēja baudīt Austras
Pumpures un Austrasbērnu koncertu JIC „Šķūnis”, kuru ar dzejiskiem
priekšnesumiem kuplināja Saldus 2. vidusskolas jaunieši, uzstājoties
ar M. Čaklā dzeju.
Kā atzina Tūrisma dienas dalībnieki, viņuprāt, pasākumi, jo īpaši
ekskursijas, esot bijuši aizraujoši un interesanti, un patīkami bijis tas,
ka Tūrisma dienas laikā bijusi iespēja labāk iepazīt savu novadu.
Tūrisma dienas pasākumus organizēja biedrība „Saldus rajona tūrisma biedrība”, un tie notika ar Saldus novada pašvaldības projektu
fonda atbalstu.

Austra Pumpure

Informāciju sagatavoja
Tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

Saldus novada pašvaldība iegādājusies elektrovelosipēdus
Saldus novada pašvaldība kļuvusi par pirmo pašvaldību Kurzemē un
otro Latvijā, kura darbinieku ikdienas vajadzībām iegādājusies divus
Latvijā ražotus elektrovelosipēdus.
Velosipēdi iegādāti no uzņēmuma SIA „Blue Shock Bike”, un lēmums par velosipēdu iegādi pieņemts pēc tam, kad pašvaldības darbinieki divas reizes bija izmantojuši uzņēmuma piedāvāto iespēju vienu
nedēļu bez maksas lietot elektrovelosipēdu un bija atzinuši to par ļoti
ērtu un praktisku pārvietošanās līdzekli ikdienas darbu veikšanai.
Tā kā Saldus novada pašvaldība attīstās kā videi draudzīga pašvaldība, tad velosipēdu iegāde ir likumsakarīga un praktiska rīcība. Lai
nobrauktu 100 km elektrovelosipēda uzlādei nepieciešamais enerģijas
daudzums izmaksā 7 santīmus, kas ir vairākkārt mazāk nekā maksā au-

tomašīnai nepieciešamā degviela tāda paša attāluma veikšanai, turklāt,
pārvietojoties ar velosipēdu, netiek piesārņots gaiss ar kaitīgajiem CO2
izmešiem, un pašvaldības darbiniekiem ir iespēja pievērsties veselīgākam dzīvesveidam, ļaujoties aktīvām kustībām. Velosipēdi tiks izmantoti, piemēram, lai apsekotu būvobjektus, dotos uz tikšanās reizēm ar
sadarbības partneriem, kā arī ātrāk pārvietotos no vienas pašvaldības
ēkas uz otru.
Attīstot aizsākto, tuvākajā nākotnē plānots izveidot arī divas elektrovelosipēdu novietnes ar uzlādes punktu.
Informāciju sagatavoja
Tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste Laura Liepiņa
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Notiek projekta „Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Jaunauces pils ēkai” Nr. 13-02-LL16-L413201-000022 īstenošana

Projekta mērķis: saglabāt novada kultūrvēsturiskās vērtības un radīt
nodrošinājumu personību pilnveidojošām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm Jaunauces pils ēkā, rekonstruējot ūdensvada un kanalizācijas
sistēmu.
Jaunauces muižas komplekss, t. sk. pils, šobrīd ir viens no nedaudzajiem pieejamajiem resursiem, kurš var nodrošināt apkaimes un Jaunauces pagasta sociālekonomisko izaugsmi, tajā ir milzīgs potenciāls, ar
kura palīdzību, prasmīgi un pareizi, var uzlabot cilvēka dzīves vides un
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dzīves kvalitāti. Jaunaucē ir 500 iedzīvotāji, un Jaunauces pils ir galvenā
vieta, kur iedzīvotājiem tiek piedāvāti dažādi kultūras un citu radošo nozaru aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas, sporta aktivitātes. Lai
nodrošinātu ēkas kvalitatīvu apsaimniekošanu, ir nepieciešama ūdens
un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija. Šobrīd pils ēkas kanalizācijas
sistēma ir lokāla tipa, kas nenodrošina pils apmeklētāju plūsmas vajadzības un apgrūtina apsaimniekošanu. Pašreizēja autonomā kanalizācijas sistēma vairs nav lietojama, tās izmantošana būtiski pasliktina ēkas
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stāvokli, bojā ēkas sienas. Līdz ar to nekādas aktivitātes pils ēkā vairs
nevar plānot - ne esošās, ne plānot jaunas. Īstenojot projektu “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai”, tiks
atrisināta liela daļa problēmu, kas saistītas ar nesakārto, novecojušo infrastruktūru – kanalizācijas un ūdensapgādes problēmām.
Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas darbības - esošā artēziskā
urbuma iekonservēšanu un tamponāžu, ūdens sagatavošanas ēkas nojaukšanu, ārējā ūdensvada pievada izbūvi, izveidot pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam, iekšējā ūdensapgādes tīkla pieslēgšanu jaunajam
ārējam tīklam, kanalizācijas ārējā pievada izbūvi ar pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, iekšējo kanalizācijas tīklu pievienošana
jaunajam kanalizācijas pievadam, zālāja un asfalta seguma atjaunošanu.

Plānotās projekta kopējās izmaksas Ls 27584,53
Projekta attiecināmās izmaksas Ls 10 000,00. t.sk. publiskais finansējums Ls 9000,00.
Šobrīd notiek būvniecības darbi, kurus iepirkuma id.Nr. SNP 2013/63
rezultātā veic SIA „Sal- Energo Pro”. Būvuzraudzību veic IK „Avots
VV”, bet autoruzraudzību SIA „DLLK”.
Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada 27. maija - 2014. gada 31.
jūlijam.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Eva Jēkobsone
tālr.: 20267729, e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv

Notiek projekta „Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošana
2011. gada 7. decembrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/069/021 par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiks īstenota projekta
„Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Projekta kopīgās izmaksas ir 493 748,60 lati. T.sk. attiecināmās izmaksas ir 338 299,51 lati, no tiem 287 554,58 latus (85%) finansē Eiropas Savienība, savukārt, 50 744,93 tiek segti no pašvaldības saņēmēja
līdzekļiem. 155 449,09 lati ir projekta neattiecināmās izmaksas, un tās
tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem (PVN tai skaitā).
Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 6. decembrim.
Projekta ietvaros plānots:
•
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un
daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija, L=3115 m);
•
kanalizācijas tīklu paplašināšana – (206 m);
•
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - (1099 m);
•
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija - jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Q –60 m3/ dnn) izbūve esošo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu teritorijā (t.sk. 2gab. iegremdējamie sūkņi ).
Projekta ietvaros paveikts:
•
izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums- SIA „PROFIN”;
•
veikta projekta ekspertīze - SIA “Būves un būvsistēmas”;
•
izstrādāts tehniskais projekts -SIA “Inženiertehniskie projekti”;
•
noslēgts līgums par projekta būvuzraudzību - SIA “Būves un
būvsistēmas”;
•
noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību - “Inženiertehniskie projekti”;

•

noslēgti divi līgumi par būvniecības darbiem – SIA „Būvenergo
A” un SIA „Būvfirma Vītols”.
Veikta apjomu samazināšana. Būvvalde ir akceptējusi tehniskā projekta grozījumus. Iepirkuma procedūras rezultātā tiek īstenota tehniskā
projekta 1. un 2. kārta. Tehniskā projekta 3. kārta netiek īstenota papildu
finansējuma trūkuma dēļ.
Par Iepirkuma 1.daļu noslēgts līgums ar SIA „Būvenergo A” par Ls
277070,03 bez PVN.
Par Iepirkuma 2.daļu noslēgts līgumu ar SIA “Būvfirma Vītols” par
Ls 118884,43 bez PVN.
Sīkākai informācijai:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU „SALDUS NOVADA ŠĶĒDES PAGASTA ŠĶĒDES
CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR APVIENOTĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES
PAGASTU PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas
ciemā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/008/006 īstenošana
2013. gada 3. septembrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Apvienoto Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldi tika parakstīta
vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās
tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta, Rubas ciemā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/008/006 ietvaros.
Paveiktie darbi:
1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (SIA „Investīciju

Risinājumu Birojs”);
2. Veikta iepirkuma procedūra Nr. SNP 2013/44 ERAF Būvniecības
tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai
(SIA „IK Projekts” ).
Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana.
1. Ūdens zudumu apjoma samazināšana, racionāla resursa izmantošana.
Rekonstruējot 594 m garu tīklu posmu, neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 33% apmērā. Ūdens zudumu sa-
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mazināsies par 21%.
2. Sakārtota ūdens ieguves vieta, tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām.
Izbūvējot jaunu artēzisko urbumu, ūdensapgādes tīklā padotā un
patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte būs pilnībā atbilstoša normatīvo
aktu prasībām (Fe <0.2 mg/l un duļķainība <3 NTU). Tamponējot artēzisko aku, tiks sakārtota apkārtējā vide. Neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 33% apmērā.
Projekta mērķis: notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana
1. Kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
Rekonstruējot 100 m garu tīklu posmu, neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 3% apmērā. Infiltrācijas apjomi
samazināsies par 9%.
Projekta mērķis: notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
Savākto notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 55. Savākto notekūdeņu attīrīšana ilgtermiņā atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumiem
Nr. 34. Demontēti esošie septiķi ļaus sakārtot apkārtējo vidi.

PVN ir projekta neattiecināmās izmaksas. Tās tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem
Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada 3. septembra – 2014. gada
2. septembrim.
Sīkākai informācijai:
Gunta Kalniņa, tālr.: 26176969, e-pasts:gunta.kalnina@saldus.lv
Informāciju sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja,
Eva Jēkobsone, 29855016, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Projekta finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 167 698,18
Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 142 543,45
pašvaldības finansējums Ls 25 154,73

Noslēdzies projekts „Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai,
rekonstruējot Robežu ielu”
2013. gada 3.septembrī apstiprināts akts par rekonstruētās Robežu
ielas, Saldū pieņemšanu ekspluatācijā. Svinīgā ielas atklāšanas pasākumā 2013. gada 13. septembrī klātesošos sveica Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Investīciju politikas departamenta Projektu vērtēšanas nodaļas vecākā eksperte Evita Nīmane un būvdarbu veicēja uzņēmuma
SIA „Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols. Savā uzrunā domes
priekšsēdētāja atzīmēja, ka šis bijis neparasti ilgs un sarežģīts projekts,
un jāizsaka īpaši sirsnīga pateicība gan projekta vadītājam, gan būvniekiem, gan iedzīvotājiem un jācer, ka rekonstruētā iela labi kalpos.
Atklāšanas pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja akordeonistu ansamblis „Akords”. Visbeidzot jauno ielu iemēģināja Saldus
motoklubs „Black bulldogs MCC”.
Tehnisko projektu izstrādāja SIA „Firma L4”, autoruzraudzību
veica SIA „L4 ceļu projekti”. Būvdarbus no 18.03.2010. - 06.07.2011.
veica SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, būvuzraudzību - SIA „Jurēvičs un
Partneri”. No 19.06.2012. būvdarbu veicējs – SIA „Saldus ceļinieks”,
būvuzraudzību veica AS „Ceļu inženieri”.
Projekta realizācijas rezultātā izbūvēts 1,9 km asfaltbetona segums ielas brauktuvei ar gājēju ietvi 1,8 km garumā vienā pusē un apvienoto gājēju – veloceliņu 2 km garumā otrā ielas pusē, rekonstruēts
ūdensvads 2,825 km garumā un sadzīves kanalizācija 2,85 km garumā,
izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma 2,74 km garumā. Rekons-
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Fotogrāfijas no atklāšanas pasākuma skatīt interneta vietnē https://
makonis.saldus.lv/public.php?service=files&t=5f8ed66cf791ef03848fe
79a26e95650
2009. gada 23. martā noslēgta Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/
IPIA/VRAA/004/007 starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Saldus pilsētas domi par Eiropas Savienības fonda darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai” projekta „Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu” īstenošanu.
Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms 2 364 924,97 LVL; t.
sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 988 238,30 LVL, un
valsts budžeta dotācija 53 521,00 LVL.
Projekta īstenošanas laiks – 54 mēneši (23.03.2009. - 22.09.2013.)
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja asistente Gunta Ulmane

Kursīšu pagastā

31. augustā tika organizētas spēles mazākajiem pagasta iedzīvotājiem
„Atvadas no vasaras”, lai kopīgi atpūstos pirms jaunā mācību cēliena sākuma. Bērni varēja piedalīties dažādās aktivitātēs – ķegļu mešanā, loka
šaušanā, šautriņu mešanā, makšķerēšanā, kā arī skriet stafetēs un lēkāt
piepūšamajās atrakcijās. Bija iespēja apgleznot sejas ar pašu izvēlētiem
tēliem un zīmējumiem. Pēc labi pavadītas dienas visiem sanākušajiem
tika mazas skolā noderīgas dāvaniņas. Paldies par palīdzēšanu Inesei
Pērkonei un Guntai Kilevicai.
Bibliotēka pieteikusi dalību UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
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truēts arī ielas apgaismojums un uzstādīti 61 apgaismojuma balsti.

„Stāstu bibliotēku tikla” aktivitātē, kas paredz iesaistīties stāstīšanas tradīcijas kopšanā un pilnveidē, rīkojot dažādus ar kultūras mantojumu un
stāstniecību saistītas aktivitātes un pasākumus.
5. septembrī Kursīšu bibliotēkā viesojās laikraksta „Saldus Zeme”
žurnāliste Ieva Vilmane-Zvonkus, reportieris, fotogrāfs Ingus Ķēpulis
un Skrundas TV žurnāliste, režisore un producente Ieva Benefelde un
operators Alans Perševics. Pasākumā piedalījās Kursīšu pamatskolas 7.
- 9. klašu skolēni, kursīšnieki, kuri vēlējās uzzināt par žurnālista profesiju, interesantiem atgadījumiem, profesionāliem ieteikumiem un knifiem.
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Jautājot un atbildot, bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu par žurnālista profesiju un nākotnē iespējams izvēlēties studēt šajā jomā. Pasākuma laikā
tika slēgta Ievas Benefeldes foto izstāde „Skatiena attālumā”.
Septembrī bibliotēkā bija apskatāma Saldus pilsētas bibliotēkas veidotā ceļojošā grāmatu izstāde, kurā bija apskatāmas gan lielas, gan mazas, gan smagas un gan vieglas, gan interesantas grāmatas no Saldus
pilsētas bibliotēkas un Kursīšu bibliotēkas fondiem.
16. un 17. septembrī bibliotēkā viesojās bērnudārza grupiņas, lai
piedalītos bibliotekārajā stundā „Grāmatas, grāmatiņas”. Stundas laikā
bērni iepazinās ar grāmatu izstādi „Lielas, mazas, dažādas” un tajā izliktajām grāmatām. Kopīgi skatījās un novērtēja, cik dažādas var būt
grāmatas. Darba lapās meklēja ceļu uz bibliotēku un visus klātesošos
iepazīstināja ar savu mīļāko grāmatu, un kopīgi noskatījās filmiņu „Joka
pēc alfabēts”.
18. un 19. septembrī Mārtiņš Lagzdons (Kursīšu bibliotēka) un Māra
Eberliņa (Nīgrandes bibliotēka) piedalījās bibliotekāru novadpētniecības konferencē Balvos „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes
stiprināšanai”, kuras ietvaros tika apspriesti jautājumi un nolasīti vairāki
referāti – par latgaliešu valodu, tās lomu, nozīmi un funkcijām mūsdienās, par albuma „Terra Mariana” faksimila izdošanu un tā nozīmi
lokālās vēstures pētniecībā, kā arī tika spriests par novadpētniecības
jautājumiem mūsdienās. Kolēģi dalījās pieredzē par novadpētniecības
resursu veidošanu, izmantošanu un popularizēšanu. Konferences laikā
iepazinām Balvu pilsētu un Balvu novada Briežuciema pagastu, to bibliotēkas un kultūrvidi. Konferences laikā varēja gūt gan teorētiskas, gan
praktiskas zināšanas un pieredzi novadpētniecības darbā, iepazīt neiepazīto Latviju, satikties un diskutēt ar kolēģiem.

20. septembrī Kursīšu pamatskolā Dzejas dienu ietvaros pasākumu
ciklā „Portrets tuvplānā” viesojās dzejniece, bibliotekāre Iveta Skapste no Ventspils, kura no 4. - 8. klasei mācījusies Kursīšu pamatskolā.
Skolas mazākajiem bērniem un bērnudārza bērniem bija iespēja redzēt
un dzirdēt dzejoļus, jo Iveta tos tik atraktīvi pasniedza, ka bērniem bija
jāsmejas, jākustas un jādarbojas līdz. Dzejniece iepazīstināja ar savu
jauno grāmatu „Kā atnāk dzejolis”.
24. septembra vakarā bibliotēkā atsākās neklātienes ceļojumi pa tuvām un tālām zemēm. Šajā reizē kursīšniekiem bija iespēja ceļot kopā ar
ezernieci Regīnu Nestecku uz tālo Austrāliju. Pasākuma laikā uzzinājām
interesantus faktus par Austrāliju, tur dzīvojošajiem latviešiem, fotogrāfijas iepazinām Austrālijas dabu, cilvēkus un vidi.
27. septembra vakarā Kursīšu pagasta amatierteātris „Kodols” ar
dzejas uzvedumu „Vēstules tālajai zvaigznei”, izstāstot Pēra un Solveigas mīlas stāstu un nesatikšanos, priecēja Pampāļu pagasta iedzīvotājus
un sveica Dzejas dienās. Paldies par uzaicinājumu Pampāļu kultūras
darba organizatorei.
31. septembrī Kursīšu pamatskolā notika projekta „No tautas pūra
lādes” (finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds) pēdējais gadskārtu svinēšanas pasākums „Miķeļdiena Kursīšu pamatskolā”, kuru organizēja skola sadarbībā ar bibliotēku. Pasākuma laikā notika tirgošanās,
lielāko dārzeņu svēršana, miklu minēšana, ticējumu un tautasdziesmu
skandēšana, kā arī danči un rotaļas ar Pampāļu folkloras kopas piedalīšanos.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagastā
Septembra sākumā, sākoties dzejas dienām Latvijā, biju uzaicināta viesoties Kokneses novada dzejas pasākumā „Gaismas pieskāriens
Koknesei”. Aizvedu rudens sveicienus Ārijai Ārei un Maijai Stepenai,
kurām dzimtā puse ir Lutriņi, bet kuras tagad ilgus gadus ir koknesietes.
Ā. Ārei sagatavošanā ir jau trešā dzejas grāmata un M. Stepenai drīz
iznāks gan dzejas, gan pasaku grāmatas. Lutriņu pagastam ir pamats
lepoties ar autorēm. Mans vēlējums ir, lai pēc šī sirsnīgā dzejas brīža
sekotu arī nākamie, jo koknesiešiem tāds pasākums notika pirmo reizi.
Paldies jāsaka Ilzei un Agnesei, lai es varētu nokļūt Koknesē.
Informāciju sagatavoja
Lutriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča
„Krāsas, lāči, bizes” – uzvedums, kurš veltīts I. Ziedoņa literārajam
devumam bērniem – 12. septembrī notika Lutriņu pamatskolā. Skolotājas Zanes Zujas režijā 14 bērni un skolotāja I. Šilberga pārvērtās par
lāčiem, krāsām un vējiem. Teiktie vārdi savijās ar mūzikas skaņām, kuras spēlēja skolotāja Anitra Arājuma un skolnieks Mārtiņš Zujs. Skolēni
piedalījās arī radošā aktivitātē. Iepazīstoties ar I. Ziedoņa pasakām un
dzeju, veidoja ziedu kompozīcijas ar dzejnieka darbu nosaukumiem.
Visinteresantākās kompozīcijas bija Annijai – „ Zils zirgs zilos zirņos”,
un Danai „Upē naktī pīles kliedz”. Visi ziedu kompozīciju autori saņēma
pateicības balviņas par piedalīšanos. Literārā pasākuma dalībniekiem
bija iespējams cienāties ar skolas direktores dāvāto ābolu pīrāgu.
20. septembrī Lutriņu klubā skatītājus aicināja Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs uz Māras Zālītes dzejas
koncertuzvedumu „Mēs nākam iz zaļas zāles” . Tā nebija tikai dzejas runāšana un mūzikas skaņas, bet sirsnīga un vaļsirdīga saruna ar publiku,
ar ikvienu no mums. Kā viena no klausītājām vēlāk teica: „Tas bija balzāms dvēselei!”. Paldies gan lutriņniekiem, gan tuvākiem un tālākiem
ciemiņiem, kuri atrada laiku pabūt kopā ar māksliniekiem šajā dvēseliskajā brīdī. Pasākumu finansiāli atbalstīja Lutriņu pagasta pārvalde.
Paldies Arvīdam Briedim par saldajām veltēm māksliniekiem!
Šie divi pēdējie minētie pasākumi notiek ar Saldus novada pašvaldības fonda atbalstu projekta „Lutriņu Dzejas dienu maratons” ietvaros.
Trešais un galvenais pasākums, kurš veltīts Imanta Ziedoņa piemiņai

- „Soļi skan Kurzemē un Lutriņos” 28. septembrī pulcināja klausītājus,
lai kopīgi atcerētos un izstaigātu grāmatas „Kurzemīte” takas. Kā viesi
aicināti tie cilvēki, ar kuriem I. Ziedonis ticies, un pēc tam šo tikšanos
aprakstījis savā grāmatā. Pasākuma režisore Sandra Medne.
Septembrī un oktobrī biedrība realizē vēl vienu projektu „Kino
no…”, kuru finansiāli atbalsta biedrība „KIT”.
Lutriņu pagasta kinoamatierim Alfrēdam Pelītem ir ļoti plaša filmu
kolekcija jau no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem – astoņdesmitajiem
gadiem. Vairāk nekā 100 astoņu milimetru filmu kadros uzņemti Lutriņu tā laika svarīgākie notikumi kolhozā, vietējā skolā, kā arī kultūras un sporta pasākumi, ļaužu sadzīve un tradīcijas. Filmas ir unikālas,
ar vēsturisku nozīmi. Projekta galvenais uzdevums – kolekcijai jādod
jauna dzīve, pārskatot, sistematizējot pa tematiem, pa laika posmiem,
pēc nozīmības un šodienas aktualitātēm. Projekta mērķis – esošo filmu
krājumu nākotnē pārveidot digitālā versijā, tādejādi pagarinot Lutriņu
pagasta novadpētniecības materiālu ilgtspēju.
Septembrī uzsākts filmu izpētes darbs – saraksti, īsas anotācijas, oktobrī aicināsim sabiedrību uz četru filmu izlases kolekcijas skatīšanās
vakariem. Projekta darba grupa aicina atsaukties Saldus un Brocēnu novadu kinoamatierus uz sadarbību un dalīties diskusiju veidā pieredzē par
filmu saglabāšanu. Kontakttālruņi: 63831245 vai 26832623 Ligita.
Informāciju sagatavoja
biedrības „Lutriņu Sprīdīši” vadītāja Ligita Popsujēviča
No 1. februāra visu Latvijas skolu 1. – 6. klašu skolēni un skolotāji tika aicināti piedalīties Stādu Audzētāju biedrības īstenotajā projektā
– konkursā “Dārznīca”. Šī projekta ietvaros skolēni tika mudināti pieņemt izaicinājumu un kļūt par dārzniekiem un pētniekiem, kuri sešu
mēnešu laikā pašu spēkiem var izaudzēt trīs augus, dokumentējot visus
novērojumus un pētījumus savā „Augu dienasgrāmatā”. Šajā projektā
piedalījās arī Lutriņu pamatskolas 1.-4. klašu skolnieki un mazpulks.
Rudenī - ražas laikā, kad varam novērtēt sava darba augļus un sagatavoties nākamā gada dārzu sezonai, Latvijas stādu audzētāju biedrība 20.
septembrī aicināja centīgākos un radošākos skolēnu stādu audzēšanas
konkursa „Dārznīca” dalībniekus uz noslēguma pasākumu LU Botānis-
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kajā dārzā, kas pulcēja gandrīz 60 skolēnus un skolotājus no 17 dažādām Latvijas skolām. Skolēni piedalījās konkursā ar lielu interesi un
aizrautību, par ko liecina izvērtēšanai iesūtītie 176 individuālie un 193
komandu darbi, no kuriem tika noteikti labāko darbu autori, kas saņēma galveno balvu - ielūgumu uz noslēguma pasākumu LU Botāniskajā
dārzā- tajā skaitā bija arī Lutriņu mazpulka dalībniece Žaklīna Madara
Valdmane. Pasākuma laikā klātesošie varēja uzzināt, kā veicās citiem
konkursa dalībniekiem, dalīties savos iespaidos un pieredzē par stādu
audzēšanu, kā arī iesaistīties dažādās ar dārzkopību saistītās aktivitātēs.
Skolēni LU Botāniskā dārza gidu vadībā devās ekskursijā pa dārzu un
piedalījās tematiskajās laboratorijās, meklēja Fibonači skaitļus dabā,
pārbaudot savas zināšanas dažādu augu atpazīšanā un izmēģinot savas
prasmes praktiskajā dārzkopībā.
Šī gada 7. septembrī Lutriņu mazpulcēni „Trušmīļu skola” piedalījās
Kazdangas parka svētkos ar saviem trusīšiem. Trusīši iepriecināja bērnus, pieaugušos, kā arī Aizputes TV. Paldies sakām mūsu jaukajam šoferītim Dainim Ūdrim! Bet vēl mums jādodas uz Rudens forumu Tukumā,
kā arī 3. oktobrī uz i/k “Rāmava”, kur notiks gadskārtējā izstāde “Šķir-

nes trusis 2013”. Šeit notiks trušu vērtēšana (vērtēs eksperti no Čehijas
(Milans Kotyza un Jiri Vaceks) un mūsu bērni vēros, kā tas notiek. Un
tad - no 9.-10. novembrim paši dosimies ar saviem trusīšiem uz Ķīpsalu,
kur vērtēs viņu darbu ar šiem mazajiem dzīvniekiem.
Informāciju sagatavoja
Lutriņu pamatskolas Mazpulka vadītāja Gunta Romule
Lai gan amatierkolektīvu darbības sezona vēl īsti nav sākusies, deju
kolektīvs „Vilks” jau paspēja ar jaunapgūtiem dančiem piedalīties Saldus novada folkloras svētkos, kuros folkloras kopa „Medainis” svinēja
savu piecu gadu pastāvēšanas darba svētkus. Ar latvju dančiem jaunieši
ir uz „tu” jau kopš savas darbības sākuma.
Oktobrī savu darbu sāks arī citi pašdarbības kolektīvi.
Informāciju sagatavoja
Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagastā
Baltu vienotības dienas ietvaros 21. septembrī Kalnu kultūras nama
kapela “Spēlmaņi” ar vadītāju Arti Šulbergu un Kalnu vidusskolas direktori Zentu Klaipu piedalījās starptautiskajā forumā “Baltiskā vienība:
komunikācijas perspektīvas”, Šauļos. “Spēlmaņi” kopā ar Židiķu vidusskolas mūziķiem sniedza kopīgu koncertu.
1. septembrī Kalnu kultūras nams sadarbībā ar Kalnu vidusskolu,
P.I.I. “Griezīte”, vecākiem un sponsoriem Kalnu vidusskolas stadionā
rīkoja pasākumu visai ģimenei “Paliec sveika, vasara!”. Lai arī laika
apstākļi nelutināja, apmeklētāju pulks bija kupls.
Lieli un mazi riteņbraucēji pulcējās uz sacensībām “Veiklais riteņbraucējs”. Sarežģītu, taču interesantu trasi bija izveidojis Raimonds
Klaips - aizrautīgs un idejām bagāts sporta un dzīves entuziasts. Savus
spēkus tajā izmēģināja ne tikai skolēni un viņu vecāki, bet arī pavisam
mazi riteņbraucēji.
Kalnu vidusskolas sporta skolotāja Aija Krecere aizrāva ar “Jautrajām stafetēm”. Šeit plecu pie pleca startēja pat trīs paaudzes.
P.I.I. “Griezīte” audzinātāju vadībā darbojās kuģīšu darbnīca. No dažādiem materiāliem tapa gan mazas buru laiviņas, gan iespaidīgi peldoši
objekti. Pēc tam pašdarinātie kuģīši devās savā pirmajā braucienā pa
Loša upi.
Nopietni pārbaudījumi gaidīja Kalnu tūristu trasē, ko Kalnu kultūras

nama vadītājas Ligitas Ķienes aicināti, izveidoja kādreizējie Kalnu tūristi. Interesanti, ka vietējie skolēni daļēji trasi iepazīst skolas rudens un
pavasara rallijos, tomēr tik daudz pārbaudījumu vienkopus viņiem bija
jāiztur pirmo reizi.
Arī skolēnu vecāki bija sarūpējuši dažus pārbaudījumus. Veiklība,
izturība un arī nedaudz veiksmes bija nepieciešamas pārbaudījumā “Uznes mani kalnā!” . Kalnu vidusskolas stadiona kalnā lieli nesa mazus,
puiši meitenes, brāļi māsas un mammas meitas. Noslēgumā paši izturīgākie devās “Trakajā skrējienā” pa brikšņiem, dubļiem un pat ūdeni. Lai
arī nebija viegli, gandarījums par pieveikto trasi bija liels.
Visi dalībnieki tika pie nelielām, taču saldām balvām. Paldies par
materiālo atbalstu Z/S “Čibas”, Z/S “Strēļi” un SIA “Griezes Lejnieki”. Paldies arī Loses dzirnavu darbiniekiem par sagādāto ūdeni kuģīšu
braucienam.
Īpaši priecēja tas, ka šajā pasākumā bija domāts par dažāda vecuma
dalībniekiem, kā arī tika izmantotas brīnišķīgās un daudzveidīgās iespējas, ko sniedz Kalnu vidusskolas stadions un tā apkārtne, Loša upe un tai
blakus esošais Lošlejas parks.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene

Novadnieku pagastā
Novadnieku pagasta pārvaldes Sporta spēles
Šīs spēles notika Sātiņu stadionā šī gada 7. septembrī. Diena
iesākās ļoti patīkami, jo laikapstākļi mūs priecēja, jo bija silts rīts
un vēl siltāka diena. Sporta spēles notika komandās dažādos sporta
veidos - strītbolā, pludmales volejbolā, florbolā 3:3, futbolā. Florbolā 3:3 – piedalījās četras komandas („Novadnieki-1”, „Novadnieki-2”, „Kursīši”, „Buļļi” un komanda „Rajons”). Futbolā bija piecas
komandas („Grieze”, „I-Santex”, „Rajons”, „Šķēde”, „Buki”). Šeit
izspēlēja katrs ar katru 2x10min.
Strītbolu spēlēja sešas komandas („Spuldzīte”, „Ciferblati”,
„Ošenieki-1”, „Ošenieki-2”, „SAU”, „Šķēde”). Pusfinālā spēlēja
četras komandas. Finālā spēlēja līdz 15 punktiem, līdz ar to spēles
bija daudz grūtākas un ilgākas.
Pludmales volejbolā bija visvairāk dalībnieku astoņas komandas
(Ošenieki-1, Ošenieki-2, Rajons, Rajons-2, Kvartāls, Raivis, Absolut, Whatermelone). Sadalījās divās apakšgrupās pa 4.komandām,
izspēlēja katrs ar katru vienu setu līdz 21 punktam. Pēc tam no katras
apakšgrupas izgāja divas komandas, kuras pusfinālā izspēlēja
Komandas “Novadnieki-1” un “Novadnieki-2”, florbols, 1. un 2. vieta
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Komanda “I-Santex”, futbols, 1. vieta

Komanda “Ciferblati”, strītbols, 1. vieta

krustu, spēlēja līdz diviem uzvarētiem setiem. Finālā par 1. - 2. vietu,
spēle norisinājās trīs setu garumā, jo ne viena komanda nevēlējās tik viegli
atdot uzvaru.
Florbols – 1. vieta – „Novadnieki-1”, 2. vieta – „Novadnieki-2”, 3. vieta– Kursīšu „Buļļi”.
Futbols – 1. vieta – „I-Santex” 2. vieta – „Grieze”, 3. vieta – „Šķēde”.
Streetbols – 1 . vieta – „Ciferblati”, 2. vieta – „Ošenieki-2”, 3. vieta –
„Spuldzīte”.
Pludmales volejbols – 1. vieta – „Kvartāls”, 2. vieta – „Raivis”, 3. vieta–
„Ošenieki-2”.
Paldies visām komandām, kuras piedalījās, un cerams, ka ar visām šīm
komandām un arī ar jaunām tiksimies nākamajā gadā.
Informāciju sagatavoja Novadnieku pagasta pārvaldes sporta metodiķe
Inese Jurevica
Komanda”Kvartāls”, pludmales volejbols, 1. vieta
Austras dienas Novadniekos
Mums, Novadnieku pagasta senioru klubiņam „Vakarzvaigzne”, septembris ir īpašs mēnesis. Atzīmējām mūsu pagasta dzejnieces Austras Launagas dzimšanas dienu – viņai šogad
paliek 86 gadi. Viņas 85. dzimšanas dienā pirms gada iedibinājām Austras dienu atzīmēšanu. Kopā ar bibliotēkas vadītāju
Ligitu Treinovsku izplānojām šogad Austras dienas atzīmēt
16. un 18. septembrī. Pirmajā dienā dāvinājām Austrai ekskursiju uz dzimto Remti. Pagasta pārvalde nodrošināja autobusu,
gide bija pati jubilāre, kura dalījās ar mums savās atmiņās par
bērnību un jaunības gadiem, kas pavadīti Remtē. Par Remtes
šodienu stāstīja Remtes bibliotēkas vadītāja Lauma Jekuma,
bet ar dievnamu, kur Austra kristīta un iesvētīta, iepazīstināja
draudzes vecākā Zenta Līce. Izstaigājām sakopto Remtes centru, parku, apbrīnojām Mīlestības ozolu un pili. Uzdāvinājām
jubilārei skaisti rotātu maisiņu, kurā viņa pati iebēra saujiņu
zemes no dzimto māju vietas.
18. septembrī pagasta Dienas centrā ritēja Austras dzejas
mirkļi. Katrs dalībnieks izvēlējās un nolasīja vienu vai vairākus dzejoļus no krājumiem, kur tie publicēti. Jaunāko dzeju lasīja dzejniece pati. Un
tad pats emocionālākais brīdis – puķu kalns no pasākuma apmeklētājiem un pagasta vadības. Abi pasākumi bija ļoti aizkustinoši un sirsnīgi. Paldies
visiem, kuri darbojās, piedalījās veidošanā un pasākumu apmeklēja. Paldies pašai dzejniecei par aktīvo un emocionālo līdzdarbošanos. Lai viņai
veselība, un, lai top jauni dzejoļi! Vizuālajā noformējumā ļoti iederējās Austras mīļākās saulespuķes un kompozīciju izstāde „Tev vārda dienā” tiem,
kuri vārda svētkus svin septembrī. Ir sācies Austras dienu otrais gads.
Oktobrī senioru klubiņā paredzēts pasākums „Starptautiskā veco ļaužu diena”, kā arī ēdienu recepšu karuselis „Es daru tā…”.
				

Klubiņa „Vakarzvaigzne” vadītāja Brigita Stepena
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Pampāļu pagastā
Nesēj bēdīgus savus gadus.
Nesēj tukšā vagā.
Nesēj vējos, nesēj gaisos,
Iesēj zemē smagā.
Nesēj gaisos, nesēj vējos,
Iesēj sevī dziļāk.
Lai pat putnēns bērza zarā
Tevī nepieviļas.
Ar šiem Martas Bārbeles vārdiem sveiciens visiem septembrī dzimušajiem pampāļniekiem. Lai laba veselība un možs gars!
Par pasākumiem, kuri notiks septembra beigās, pastāstīšu nākošajā
informatīvajā izdevumā. Šobrīd sezonu uzsācis sieviešu vokālā ansambļa kolektīvs. Darboties sāk arī dramatiskais kolektīvs. Bet, lai iestudētu
izraudzīto lugu, ir vajadzīgi jauni dalībnieki. Aicinu pagasta ļaudis apsvērt iespēju vienu reizi nedāļā atnākt uz nodarbībām. Ceru, ka uzrunātie pampāļnieki atsauksies! Luga ir interesanta, un mums būs jautri to
iestudējot.
7. septembrī Pampāļu kultūras namā notika kinoseanss bērniem.
21. septembrī Pampāļu folkloras kopa piedalījās folkloras kopas
„Medainis” jubilejā, kur izdziedāja Pampāļos pierakstītās dziesmas un
rotaļas. Svētku dalībnieki saņēma Saldus novada folkloras svētku burtnīcu, kurā apkopotas pasākumā izskanējušās dziesmas, rotaļas un danči.
30. septembrī Pampāļu folkloras kopa kuplināja Miķeļdienas pasākumu Kursīšu pagasta skolā.
Pampāļu bibliotēkā apskatāma interesanta, neredzētu dārzeņu izstāde. Pats vērtīgākais dārzenis – vairāk nekā pusmetru garš un ļoti resns
gurķis. Tas ir izaudzis bibliotekāres dārzā.
2. septembrī bija lidojumam labvēlīgs laiks Pampāļu pamatskolā.
Ar gaisa balonu lidot aicināja Zinītis, Nezinītis un Panckariņš. Skolas
kolektīvs teica paldies par sadarbību bijušajam pārvaldes vadītājam
Petram Brazdauskam. Pateicības vārdi izskanēja Mārim Vārnam, kurš
neilgi, bet veiksmīgi vadīja Pampāļu pagastu. Skolas kolektīvs iepazinās
ar jauno Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Jurciku.
10. septembrī uz Rudens krosu skolēnus, vacākus, vecvecākus un
skolotājus aicināja Pampāļu pamatskolas sporta skolotāja Undīne Šimkus, lauku pele un divi zaķi. Tie skolēni, kuri krosu parkā noskrēja
zibens ātrumā 20. septembrī piedalījās novada krosā Kalnsētas parkā.
Mūsējie pārveda medaļas! Malači!
16. septembrī Pampāļu skolā viesojās Ilze Kļava no Druvas vidusskolas. Viņa aicināja pampāļniekus piedalīties Druvas talantu skolā, lai
apgūtu programmēšanu, pievienotos, iepazītu biologu pasauli, uzzinātu,
ko dara uzņēmēji. Ir iespējas apgūt zināšanas Jauno matemātiķu skolā
un Sava Stila skolā.

Jau no 26. septembra uz skolu tiek nestas Rudens veltes, lai veidotu
Miķeļdienas paklāju.
Pampāļu kultūras namā nodarbības atsāk mazie dejotāji, kurus šogad
māca Undīne Šimkusa un Iveta Logina.
Par notikumiem Pampāļu pamatskolā un struktūrvienībā „Pumpuriņš” aicinām sekot mājas lapā www.pampaluskola.lv
No 2. septembra par Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju strādā Jānis
Jurciks.
Viņš pēc Lauksaimniecības akadēmijas beigšanas strādājis Zaņā par
galveno agronomu. Šobrīd kopā ar sievu dejo tautisko deju kolektīvā
„Bandava”. Pirmo reizi par pārvaldes vadītāju būs cilvēks, kurš nav vietējais pampāļnieks. Jānis Jurciks dzimis 1964. gada 13. februārī.
Jānis Jurciks strādājis Saldus pilsētas domē par izpilddirektoru. Neilgu laiku strādājis Vācijā. Pēdējā darba vieta bijusi SIA „LAKTRO”
- firma, kas uzstāda slaukšanas iekārtas. Jautāts, vai ģimene atbalsta pāriešanu citā darbā, J. Jurciks atbildēja, ka ir atrasts kompromiss. Jebkurā
ģimenē nepieciešams pārmaiņu laiks. Jātic, ka šīs pārmaiņas nāks par
labu Pampāļiem un pampāļniekiem.
Viņam ir četri fantastiski bērni un sieva Ina.
Kaut gan līdz šim domājis, ka pagasta pārvaldē nav daudz darāmā,
sākot visā iedziļināties, sapratis, ka jādara daudz.
Jaunais pārvaldes vadītājs sāk iepazīt iepriekšējā pārvaldnieka iedibinātās tradīcijas. Darbinieku komanda ir laba, zinoša, tādēļ nav iemesla
tajā kaut ko mainīt.
Pilnībā ir sakārtota ūdens saimniecība. Secināts, ka līdz šim iedzīvotāji pārāk daudz paļāvušies uz to, ka pagasts visu izdarīs.
Pats steidzamākais Pampāļos veicamais darbs būtu daudzdzīvokļu
māju apsaimniekotāja atrašana, jo pagasta pārvaldes funkcijās apsaimniekošana vairs neietilps. Svarīgi bez starpgadījumiem uzsākt apkures
sezonu. Tuvākajā laikā jāsāk darboties Dienas centram.
Šie un citi jautājumi tiks pārrunāti iedzīvotāju sapulcē, kuru sasauks
tuvākajā laikā!
Atbildot uz jautājumu, vai pašvaldība kaut ko var darīt, lai iedzīvotājiem nevajadzētu braukt strādāt uz Saldu un vēl tālāk, J. Jurciks atbildēja: „Pašvaldība nav iestāde, kurai būtu jārada darba vietas. Ir jābūt
pašiniciatīvai no iedzīvotāju puses, un jebkura saprātīga iniciatīva tiks
atbalstīta.”
Pamazām tiek iepazīti apstākļi, darbinieki un darāmo darbu apjoms.
Sākts darbs pie nākošā gada budžeta.
Vēlēsim jaunajam pārvaldes vadītājam veiksmi!
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Saldus pagastā
Druvas kultūras nama 2013/2014. gada sezonā aicinām esošos un jaunus dalībniekus:
1) vidējās paaudzes deju kopa „Druva” - 8. oktobrī plkst. 20.00;
2) vokālā grupa „Druvas tonis” - pirmo reizi sezonā tikās 2. oktobrī plkst.19.00 (vadītāja Dina Zariņa);
3) Druvas teātris - pirmo reizi sezonā tikās 1. oktobrī plkst. 19.30 (režisore Ļuba Kapteine);
4) deju aerobika - „Zumba” - piektdien plkst. 17.30 – pirmā nodarbība notika 4. oktobrī (vadītāja Zane Ilenāne), maksa par nodarbību – Ls
1,00,
5) pirmsskolas vecuma tautisko deju kolektīvs - 8. oktobrī plkst. 15.45 - 2 - 4 gadu vecuma bērni un plkst. 16.15 5 - 6 gadu vecuma bērni. Nodarbības notiek PII „Graudiņš” zālē (vadītāja Aira Nābele);
6) rokdarbnieku pulciņš - 10. oktobrī plkst. 16.00 (vadītāja Zinta Vārpiņa). Nodarbība notiks – bibliotēkā;
7) deju kopa „Druvas Seniori” - 10. oktobrī plkst. 17.30 (vadītāja Diāna Einmane);
8) folkloras kopa “Zemturi”- 7.oktobrī plkst. 19.00 (vadītāja Sandra Snipke).
Visus interesentus aicinām pieteikties pa tel.: 29145725
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Vadakstes pagastā
No 9. septembra pagasta pārvaldes uzgaidāmajā zālē bija apskatāma rudens ziedu izstāde „Rudens nokrāsas”.
19. septembrī bibliotēkā notika Dzejas dienau pasākums „Caur kļavlapu krāsām mīlestība nāk”. Savu dzeju lasīja, spēlēja un dziedāja skolotāja
Digna Virkstene.Savu dzeju lasīja arī vadakstnieki.
Dienas centrs sadarbībā ar biedrību „Vadakstes liepas” un bibliotēku 12. septembrī rīkoja pasākumu „Manas īpašās receptes dažādiem konservējumiem, uzlējumiem, ievārījumiem”. Paldies visām dāmām, kuras atsaucās un padalījās ar receptēm!
Miķeļdienas ieskaņās, dienas centrā gan bērni, gan pieaugušie gatavoja darbiņus izstādei „Rudentiņš bagāts vīrs”. Izstāde ir apskatāma pagasta
pārvaldes uzgaidāmajā zālē.
28. septembrī Vadakstes pagastā pirmo reizi notika Miķeļdienas tirgus. Atsaucība gan no pārdot gribētājiem, gan no pircējiem bija necerēti
laba, par to ir milzīgs prieks. Paldies Rubas pagasta folkloras kopai, kas visus tirgus apmeklētājus izkustināja un izlustināja. Arī mazajiem tirgus
apmeklētājiem bija iespēja izlēkāties piepūšamajā atrakcijā, gan pūst milzu burbuļus. Burbuļu pūšanu pamēģināja arī pieaugušie. Ļoti ceram, ka
Miķeļdienas tirgus būs arī nākamgad.
20. septembrī Vadakstes tautas namā Rubas amatierteātris rādīja A. Grīnieces lugu „Puķu brokastis”. Paldies režisoram Elmāram Kalniņam un
aktieriem par jauko izrādi.
Informāciju sagatavoja Sandra Vasiļevska

Zaņas pagastā
Biedrība „Gaismas pusē” Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta „Skola kā kopienas attīstības resurss” 3. komponentes „Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm” ietvaros iesniedza projekta pieteikumu „Pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai” un
guva atbalstu. Tagad mazajiem zaņeniekiem būs iespēja ņemt līdzi uz mājām un rotaļāties ar kvalitatīvām un gudrām rotaļlietām, bet vecāki pirms
tam saņems speciālista konsultāciju, kā attiecīgo rotaļlietu vislabāk izmantot.
Nomas punkta atklāšanas laikā skolotāja Ineta Judeiķe vecākiem stāstīja, ka mazulim no pirmās dzīves dienas ir ļoti nepieciešama vecāku
mīlestība un rūpes, bet pilnvērtīgai attīstībai tikpat nepieciešams ir izspēlēties ar dažādām rotaļlietām. Savā ilggadējā praksē viņa ir pieredzējusi,
ka, atnākot uz piecgadīgo grupu, bērniņš nav pietiekami daudz spēlējies, tāpēc visa viņa uzmanība ir pievērsta rotaļlietām, bet burtu un ciparu mācīšanās viņu neinteresē. Skolotāja uzsvēra, ka nav nepieciešams bērniņam iegādāties dārgas mantas, jo tādu pašu efektu var panākt, ļaujot bērnam
rotaļāties ar mājās pieejamām lietām, piemēram, ar zirņiem un pupām, bet nereti vecāki neizprot, kādas maņas attīsta šīs vienkāršās sadzīves lietas.
Tāpēc viņa aicināja vecākus neierobežot bērnus brīžos, kad viņi vēlas veikt darbības, kuru nosaukums beidzas ar „šana”, proti, griešana, pogāšana,
mazgāšana, slaucīšana, jo tas viss attīsta bērniņu roku un pirkstu muskulatūru, kas vistiešāk ir saistīta ar smadzeņu attīstību. Skolotāja pastāstīja par
iegādātajām rotaļlietām, kuras attīsta dzirdi, redzi, tausti un citas maņas, kā arī par lietām, kuras attīsta līdzsvaru. Atnākušie bērnu vecāki uzmanīgi
klausījās skolotājas stāstīto un izteica atzinību un prieku, ka būs pieejamas tādas rotaļlietas, kuras pašiem nav pieejamas, gan izmaksu dēļ, gan arī
tāpēc, ka paši nevar izvērtēt, kura rotaļlieta būtu bērnam noderīgāka, lai attīstītu bērna prasmes.
Jāpiebilst, ka rotaļlietas atrodas telpā, kas cita biedrības „Gaismas pusē” projekta ietvaros ir izveidota par Vides izglītības kabinetu. Projekts
tika realizēts šajā gadā, un tā ietvaros tika iegādātas dažādas ierīces, spēles un rotaļlietas, kas bērniem palīdzēs izprast dabā notiekošos procesus.
Pateicoties pagasta pārvaldei, līdz šim neizmantotā telpa tika izremontēta skaistos zaļos toņos un nodota biedrības rīcībā. Telpa vēl pilnībā nav
iekārtota, bet rotaļlietas tiks izvietotas atsevišķi pa tēmām, vides izglītojošās vienā telpas pusē un attīstošās rotaļlietas otrā telpas pusē.
Veiksmīgi aizritējis pērn ieviestais pasākums - 2. sēņošanas čempionāts. Dalībnieku skaits bija divas reizes lielāks nekā pērn. Šogad startējām
gan individuāli, gan ģimenes komandās. Iespējams tieši tāpēc sēņotāji bija gana atraktīvi un ar humoru pilni. Ja mežā atrodot tikai piecas netārpainas
sēnes, jāprot pārnākt uz sēņu svēršanu ar pilnu spaini. Bija kāds aktīvs sēņotājs, kas šādā situācijā neslinkoja un apciemoja mežam tuvāko zemnieku
saimniecību, spaini piepildot ar salmiem, pa virsu uzliekot savas piecas sēnes. Viņš saņēma medaļu ar nomināciju „Sēņotājs ar izdomu”. Pie medaļām tika arī čempionāta jaunākais, garākais sēņotājs, gardās zupas virēja un protams sēņošanas čempioni.
Individuālajā grupā par sēņošanas čempionu kļuva Inta Miceika ar 2.3 kg sēņu, savukārt čempionu titulu ģimeņu grupā izcīnīja Radžu ģimene
ar 6,1 kg sēņu.
Paldies par sadarbību Zaņas pagasta Dienas centram un tā vadītājai Silvai Pērkonei, kura arī parūpējās, lai sēņu svēršana un apbalvošana notiktu
patīkamā gaisotnē mielojoties ar siltu viņas vārītu zupu.
Nedēļu pie mums Zaņā notiek nometne ar filipīniešu studentiem no Norvēģijas Bībeles skoliņas.
Savā uzturēšanās laikā studenti ir iepazinuši mūsu pagasta iedzīvotājus un arī apciemojuši kaimiņu pagastus. Studenti ir atstājuši savu ieguldījumu mūsu pagasta iedzīvotājiem, apzaļumojot dobi pie Kareļu ciema 4. mājas, kurā arī atrodas sociālais dienas centrs un medpunkts. Izremontēts
dienas centra koridors, tagad tas ir gaišāks un patīkamāks tā apmeklētājiem.
Informāciju apkopoja Ilma Kamkovska

Zvārdes pagastā
31. augustā Striķu muižas parkā notika strītbola sacensības jauniešiem, kurā piedalījās
jaunieši gan no Saldus, gan Brocēnu novadiem.
Spēļu sākumā tika atklāts jaunizveidotais strītbola laukums, kuru veidoja paši jaunieši
sadarbībā ar biedrību “Zvārdenieki” Saldus jauniešu domes „Es un Mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” ietvaros, palaižot gaisā balonus ar labiem vēlējumiem nākotnei.
Pēc tam Zvārdes pagasta pārvaldes un biedrības „Zvārdenieki” vadītāji izdarīja pirmos
oficiālos metienus grozā.
Notika spraiga sacensība starp visām komandām, bet kopvērtējumā 1. vietu ieguva
komanda „Ošenieki”, 2. „Ciferblati”, 3. „Smurfi”, iegūstot iespēju aktīvi pavadīt laiku
piedzīvojuma parkā „Tarzāns”. Brīvajā brīdī bija iespēja individuāli piedalīties atjautības
uzdevumu pārbaudījumā, kurā uzvarēja Kitija Kaudze, bet soda metienu pārbaudījumā
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pārāks par visiem bija Kaspars Balandīns, trīspunktu metienos nepārspēts bija Arvis Šlanka.
Paldies visiem atbalstītājiem par iespēju realizēt jauniešu ideju – Saldus jauniešu domei „Es un Mēs”, Zvārdes pagasta pārvaldei, Z/S „Mārtiņi”.
Bet īpašs paldies pašiem jauniešiem par realizēto ideju.
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta jaunatnes lietu koordinatore Iveta Ganeviča
24. augustā Zvārdē notika Sporta diena. Pasākums bija ļoti apmeklēts - kopā bija piecas komandas. Piedalījās gan vietējās komandas, gan senioru
komanda no Draudzības. Jauniešu komanda „Zibsnīši”, kuras sastāvā startēja Vitauts, Mareks, Miks, Livita, Aļina un Nauris, kopvērtējumā ieguva
pirmo vietu.
14. septembrī Zvārdē projekta ietvaros viesojās biedrības „Kursas vārti” folkloras kopa „Medainis”. Zvārdes pagasta iedzīvotāji varēja iepazīties
ar novada tautas tērpiem, uzzināt par tautas tērpu gatavošanu, vilnas zeķu rakstu adīšanu. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ietērpties tautas
tērpos un fotografēties.
19. septembrī Striķu kultūras namā notika dzejas dienu pasākums „Katrā zarā”, kas bija veltīts Tautas dzejniekiem Ojāram Vācietim un Imantam
Ziedonim. Piedalījās Striķu pamatskolas skolēni ar dzejas lasījumiem un skolotāja Vineta Jurevica ar stāstījumiem un videomateriāliem par dzejniekiem. Pasākuma noslēgumā vietējā dzejniece Emīlija Cālīte stāstīja, kā viņa savas izjūtas izsaka dzejas veidā un arī lasīja savu dzeju, kura tapusi
šīs vasaras laikā. Liels paldies skolotājai V. Jurevicai un skolēniem par sagatavoto pasākumu.
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Sarmīte Kaufmane
Jaunā mācību gada sākums Striķu pamatskolā
2. septembrī mācību gadu Striķu pamatskolā uzsāka 80 skolēni un pirmsskolas grupas audzēkņi. Šī gada astoņus pirmklasniekus zālē svingi
ieveda topošie absolventi – astoņi devītās klases skolēni. Šis būs jaunu zināšanu apguves gads arī Striķu pamatskolas skolotājiem. Gandrīz viss
kolektīvs ir pieteikušies apmeklēt Montesori pedagoģijas kursus, lai mācību procesu padarītu vēl interesantāku un aizraujošāku. Pirmās kursu nodarbības plānotas jau oktobrī.
Rosība, jaunas radošas idejas un darbīgums ir tie vārdi, kas, šķiet, vislabāk raksturo tikko uzsākto mācību gadu. Jau septembra pirmajās nedēļās
savu darbību uzsāk dažādi pulciņi: vizuālā māksla, teātris, koris, sports, dabaszinības, deju kolektīvi. Skolēni un skolotāji jau paguvuši piedalīties
Dzejas pēcpusdienā, kas 19. septembrī notika Striķu klubā. Vēl priekšā Miķeļdienas tirgus, ražas izstāde un skolēnu rudens ekskursijas. 9. klases
audzēkņi iesaistījušies projektā „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana Saldus novadā”, un 26. septembrī apmeklēja ievadsemināru
Saldū.
Ar nepacietību tiek gaidīts oktobris, kad skolas delegācija dosies uz Kručas pamatskolu Rumānijā, lai tiktos ar Comenius projekta „Disciplīna
un demokrātija Eiropas kontekstā” partneriem. Šīs tikšanās reizes tēma – tautas, valsts, novada un skolas tradīcijas un to ietekme uz disciplīnu un
demokrātijas procesiem. Tiek īstenots arī „Cemex iespēju fonda” atbalstīts projekts „Mācāmies teātri!”: oktobrī un novembra sākumā visi Striķu pamatskolas skolēni atbilstoši vecumam apmeklēs izrādes „Spēlēsim operu „Mazais skursteņslauķis”!”, baletu „Kopēlija” un muzikālo izrādi „Parīzes
Dievmātes katedrāle”. Skolēniem ļoti patīk izglītojošo nodarbību cikls „Mūzika tev”, ko organizē apvienība „Latvijas koncerti”. Jau trešo gadu pēc
kārtas esam iegādājušies šī cikla abonamentus, un oktobrī pirmos koncertus Lielajā Ģildē apmeklēs gan sākumskolas bērni, gan pamatskolēni.
Informāciju sagatavoja Striķu pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Vineta Jurevica

JAUNATNES DARBS
Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem
No 31.08.- 08.09. atpūtas kompleksā „Juku dzirnavās”
notika Saldus BJC projekta apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem „Multipliers of Non-formal
learning”. Apmācībās piedalījās dalībnieki no Tunisijas,
Jordānijas, Marokas, Zviedrijas, Bulgārijas un seši Saldus
novada jaunatnes darbinieki. Galvenais apmācību mērķis
bija veidot kopīgu izpratni par neformālo izglītību, mācīties sadarboties, saprasties, atrast kopīgo un atšķirīgo, lai
uz kopīgo interešu un izpratnes pamata veidotu sadarbības
projektus nākotnē. Lai arī dalībnieki pārstāvēja atšķirīgas
valstis un kultūras, apmācību vide izveidojās ļoti draudzīga, pozitīva. Dalībnieki priecājās par Latvijas dabu, kultūru
un arī laiks mūs lutināja. 3.septembrī dalībnieki devās studiju vizītē, apmeklējot Kuldīgas BJC un Saldus JIC „Šķūnis”. JIC „Šķūnis” kopā ar Saldus jauniešiem un folkloras kopu „Medainis” ar lielu azartu un prieku dejoja latvju
dančus. Visas dienas bija piepildītas – daloties pieredzē un
veidojot izpratni par dažādām mācīšanās pieejām (īpaši akcentējot neformālo izglītību), par jauniešu līdera, vadītāja, atbalsta personas un trenera uzdevumiem un iespējām. Liels izaicinājums bija arī pašiem
dalībniekiem vadīt nodarbības kopā ar dalībnieku no kādas citas valsts, uzlabojot savas komunikācijas, plānošanas un vadīšanas prasmes. Vakaros
notika starpkultūru vakari, dejas un dziesmas, sarunas, kas ļāva vēl tuvāk iepazīt dalībnieku ikdienas dzīvi, domas. Pateicoties apmācību dalībniekam Uģim Jēkabsonam, tika ierakstīta dziesma visās apmācību dalībnieku valodās. Apmācību noslēgumā liela daļa dalībnieku atzina, ka apmācības
ir mainījušas viņu uzskatus un lauzušas sterotipus, devušas lielu ierosmi tālākam darbam savā valstī un arī idejas sadarbībai nākotnē.
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JAUNATNES DARBS
Gribu pateikt lielu paldies visiem apmācību dalībniekiem no Saldus novada, bet īpaši Ilzei
Fišmeisterei un Līgai Mačiņai.
Atpūtas kompleksam „Juku dzirnavas” un ēdinātājiem no SIA „Pils”, kuri ļoti atsaucīgi
reaģēja uz dažādām atšķirīgo kultūru vēlmēm un vajadzībām.
Saldus novada pašvaldības darbiniekiem, kuri tika iesaistīti ši projekta norisē, bet īpaši Laurai Liepiņai no Saldus TIC un projekta grāmatvedei Dairai Šlankai.
Protams, folkloras kopai „Medainis”, bez kuras latvju dančiem nevar notik neviens starptautisks jauniešu projekts Saldū.
Projekts saņēmis finansiālu atbalstu no ES programmas „Jaunatne darbībā”.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Rudīte Muraševa
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Starpkultūru mācīšanās nodarbības
Ar Annas Lindes fonda atbalstu apmācību „Multipliers of nonformal leraning” dalībniekiem no arābu valstīm – Tunisijas, Jordānijas un Marokas tika dota iespēja piedalīties un vadīt starpkultūru
mācīšanās nodarbības. Par iespēju aicināt viesus vadīt nodarbības
tika informētas visas Saldus novada skolas un pagastu jaunatnes lietu
koordinatori. Laikā no 9. - 12. septembrim viesi apmeklēja Kursīšu
pamatskolu, Saldus profesionālo vidusskolu, Saldus 2.vidusskolu,
Jaunmuižas jauniešu centru un Striķu pamatskolu. Notika arī interesanta saruna ar Saldus Tūrisma informācijas centra darbiniekiem un
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku Didzi Konuševski.
Starpkultūru nodarbībās skolās dalībniekiem bija iespēja noskaidrot,
kur tad īsti atrodas Tunisija, Maroka un Jordānija, kādās valodās tur
runā, kāda ir daba, kultūra, ēdieni un ar ko vietējie iedzīvotāji lepojas.
Bērniem un jauniešiem tika mācīta arābu valoda, dejas, skaitīšana līdz
10, tika iesaistīti arī dažādās aktivitātēs un spēlēs. Nodarbības katrā
vietā veidojās atšķirīgas, atkarībā no dalībnieku vecuma un aktivitātes līmeņa un vadītāji Tuqa, Youness, Yasini, Muhameds, Jasmina,
Azziz un Sandra bija ļoti elastīgi nodarbību vadīšanā. Kopumā visas
skolas un jauniešu centri bija priecīgi par doto iespēju iepazīt tik atšķirīgas kultūras pārstāvjus,
Apmācību dalībnieki un Saldus novada domes
veidot ar viņiem diskusijas, kas, protams, ne tikai papla- priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis
šina katra dalībnieka redzesloku, bet veicina arī prasmi
uzklausīt un izteikties angļu valodā.
12. un 13.septembrī viesi apmeklēja arī Dobeles JVIC un Juglas ģimnāziju.
Informāciju sagatavoja starpkultūru mācīšanās nodarbību koordinatore Rudīte Muraševa

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS INFORMĒ
Eseju konkurss vidusskolēniem
„Ko Eiropas Savienības pilsonim nozīmē latviešu valoda?”
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (ETP, „Vienotība”) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrību, Valsts Valodas centru un Latviešu valodas
aģentūru izsludina eseju konkursu vidusskolēniem „Ko Eiropas Savienības pilsonim nozīmē latviešu valoda?”. Darbu iesniegšana līdz 2013.
gada 1. novembrim.
Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 10. - 12. klašu
jaunieši, sūtot konkursam darbus par vienu no četrām tēmām, kuru nosaukumā ietverti pazīstamu cilvēku aforismi. Galvenā balva ir iespēja
laureātiem kopā ar skolotājiem, kuri konsultējuši darba izstrādes gaitā,
vieniem no pirmajiem apmeklēt Jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ēku - Gaismas pili, viesoties pie deputātes, kā arī iegūt vērtīgas piemiņas
veltes. Iesūtītos darbus vērtēs LNB direktors Andris Vilks, dzejniece,
publiciste un LNB Atbalsta biedrības biedre Nora Ikstena, Valsts Valodas centra direktors Māris Baltiņš, Latviešu valodas aģentūras direktors
Jānis Valdmanis, kā arī Eiropas klubu koordinatore Latvijā un kluba

„Māja” - jaunatne vienotai Eiropai viceprezidente Inta Dimzule.
Konkursa nolikums atrodams Ineses Vaideres mājaslapā www.inese-vaidere.lv, kur iespējams iepazīties arī ar citiem deputātes realizētajiem projektiem un aizsāktajām iniciatīvām.
Informācija par konkursu atrodama arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā www.
lnb.lv, links: http://www.lnb.lv/lv/konkurss-vidusskoleniem-par-latviesu-valodas-nozimibu ,
LNB Atbalsta biedrības mājaslapā www.gaisma.lv,
Valsts Valodas centra interneta vietnē www.vvc.gov.lv
un Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv
Vairāk informācijas par konkursu pa tālruni 67814199, 29223714, kā
arī elektroniski iv-birojs@europarl.lv
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SALDUS NOVADA DOME SVEIC OKTOBRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
....un zeltains taurenis no
tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot
gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām
skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
/M.Laukmane/
Ezeres pagastā
Lolita Kalniņa - 50
Astrīda Ubarta - 55
Vanda Kurākina - 55
Māris Kļaustiņš - 60
Elita Kļaviņa - 60
Marta Baha - 65
Egils Bullītis - 65
Mudīte Vniarska - 70
Broņislava Margauskaite - 80
Jaunauces pagastā
Antons Vilks - 50
Dzintars Belodeds - 55
Pēteris Gulbis - 55
Aina Pinkovska - 75
Rubas pagasts
Inta Rītele – 50
Ņina Pelecka - 55
Andrejs Johansons - 60
Jānis Zagorskis – 60
Juris Mūrnieks - 65
Juris Zaķis – 65
Kazimirs Kudiņš - 80
Antons Uļskis – 80
Jānis Maniņš - 85
Šķēdes pagastā
Juris Eriņš - 70
Lūcija Medne - 80
Jaunlutriņu pagastā
Rasma Ločmele - 60
Maigonis Vernavs - 65
Kursīšu pagastā
Vēsma Tiļļa - 50
Mārīte Tumova - 50
Silva Jēkabsone - 55

Biruta Obuha - 65
Andris Suseklis - 65
Staņislava Cāzere - 75
Viltute Ona Vanaga - 75
Lutriņu pagastā
Mairita Šulca – 55
Ināra Paguda – 55
Astrīda Oliņa – 55
Jānis Arhipovs - 55
Irēna Zariņa – 60
Tamāra Pelca – 65
Dzidra Strazda – 70
Nīgrandes pagastā
Birute Galmina - 50
Antons Lataks - 50
Gaida Piņķe - 55
Lilija Štengele - 55
Olga Tiščenkova – 55
Anita Burlakova - 60
Zoja Meiere - 60
Mirdza Skuja - 60
Ingrīda Smilteniece - 60
Pēteris Šaulis - 60
Regina Vaičkus - 60
Modris Straumiņš - 65
Māris Blohs - 65
Aina Baltutīte - 70
Alfons Knistauts - 75
Feliks Getautis - 85
Novadnieku pagastā
Tamāra Vereskova - 50
Juris Sproģis - 50
Arturs Stulpe – 50
Guntars Peleģis - 55
Ligita Kļava - 55
Mārtiņš Grābants – 55
Ausma Bušmane – 60
Dzintra Blūma – 60
Aldis Vagelis - 65
Dzintra Skapsta – 65
Rita Liekmane – 70
Pāvels Trušels – 75
Vera Kince – 75
Olita Ezermale – 80
Ruta Kristberga – 80
Raisa Zālīte – 80

Anna Ozoliņa – 85
Ārija Kalnakārkle - 90
Pampāļu pagastā
Vija Baltaviča – 55
Andris Beinarovičs – 55
Gaida Sileniece – 80
Jānis Šrēders - 80
Saldus pagastā
Saulcerīte Levica – 50
Andris Borisēvičs - 55
Ināra Grīnbarte - 55
Andris Meikšāns - 55
Regīna Špaka - 55
Indra Būdeniece - 65
Mārīte Jasiņecka - 65
Jānis Zablovskis - 65
Vilnis Paštors - 70
Vadakstes pagastā
Valentīna Rozenberga - 85
Zirņu pagastā
Andrejs Kapitanovs
(Andrey Kapitanov) - 50
Zigurds Zonnenbergs - 50
Genovaite Freimane - 55
Filomena Jureviča - 55
Valentīna Kiperčuka - 55
Sarmīte Nāburga - 55
Gunta Baha - 65
Ināra Bula - 65
Augusts Mažons - 70
Alma Roba - 70
Zaņas pagastā
Emīls Rake - 50
Laura Jukneviča - 55
Elita Kinstlere - 55
Vladimirs Nazarovs - 55
Vilnis Vīndedzis - 55
Praskovja Romaņuka - 65
Vladimirs Tolstikovs - 65
Guntis Aivars Meija - 70
Voldemārs Zēpolds - 75
Vitauts Ruzga - 80
Elmārs Spinga - 80
Prancišks Adomavičs - 90

Saldus pilsētā
Dzintra Baltgalve – 70
Andris Dimza – 70
Daina Jamante – 70
Ināra Laukenberga – 70
Ansis Mūrnieks - 70
Arnis Pāls – 70
Ilona Rūtena – 70
Ausma Tunēna – 70
Elga Valtasa – 70
Mihails Vasiļjevs – 70
Dace Zagorska – 70
Ēriks Zaharevskis – 70
Zinta Zauriņa – 70
Biruta Apse – 75
Inta Bērziņa - 75
Biruta Ieviņa – 75
Elza Jansone – 75
Ilga Kampenuse – 75
Leonora Palkavniece – 75
Ilga Putra - 75
Ilga Skreba – 75
Amālija Štrikmane – 75
Elvīra Štrikmane – 75
Nikolajs Tarasēvičs – 75
Valentīna Vanaga – 75
Vladimirs Zimarevs – 75
Ausma Augstmane – 80
Helēna Cābule – 80
Vilma Frolova – 80
Valentina Jonušauska – 80
Dzidra Luika – 80
Valija Māliņa – 80
Ārija Vinniņa – 80
Praskovja Andrejeva – 85
Lidija Ādiņa – 85
Alfrēds Ernestsons – 85
Ņina Ovsjaņņikova – 85
Rita Turka – 85
Silvija Grikmane – 90
Olga Stūre – 90
Ausma Šrēdere – 90
Lūcija Janmeija – 91
Irma Ziemiņa – 91
Ērika Ozola – 92
Arvīds Zariņš – 92
Lida Putra - 92

AKTUĀLS PASĀKUMS

Notiks bezmaksas seminārs uzņēmējiem „Eksporta darbnīca”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros
aicina Latvijas uzņēmējus, jaunu ideju autorus, studentus un citus interesentus uz bezmaksas semināru „Eksporta darbnīca”. Seminārs notiks šī gada 25. oktobrī Saldū, Saldus pilsētas bibliotēkā, Tūristu ielā 3.
Semināra mērķis ir iepazīstināt Latvijas uzņēmējus ar teorijas niansēm, praksi, dzīviem piemēriem eksporta uzsākšanai un paplašināt zināšanas jau eksportējošiem uzņēmumiem. Semināra laikā Jūs uzzināsiet kā
izvēlēties produktus eksportam un kā tos sagatavot, kā izstrādāt eksporta stratēģiju, nianses saskarsmes kultūrā ar ārzemju partneriem un daudzus
citus aktuālos jautājumus.
Semināru vadīs LIAA ārējās tirdzniecības departamenta eksporta veicināšanas nodaļas Alise Barvika un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā
projektu vadītāja Inga Valdmane.
Plašāku informāciju par semināru meklējam: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/eksporta-darbnica/saldus.
LIAA mājas lapā ir pieejama arī semināra programma un semināra dalībnieku reģistrācijas pieteikuma forma. Uz tikšanos klātienē!
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PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

13.10. plkst. 17:00

Izrāde „Jaunais tētis”, biļetes var iegādāties „Biļešu paradīze” un Saldus kultūras centra (SKC) kasēs, biļešu
cenas: Ls 4,00, 5,00 un 6,00

15.10. plkst. 10:00

Liepājas leļļu teātra izrāde „Diegabundža”, biļetes var
iegādāties SKC kasē. Cena: Ls 1,00

25.10. plkst. 18:00

Skolēnu deju kolektīvu koncerts „Ik rudeni danci vedu”
- piedalās bērnu deju kolektīvs „Dzīpars”, TDA „Kursa”
studija, TDA „Kursa”, jauniešu deju kolektīvs „Meduslāse” un „Meduslāse” studija, ieeja bez maksas

26.10. plkst. 17:00

Žoržs Siksna un kvartets „Čigānzēni” ar programmu
„Nepalaid garām”, biļetes var iegādāties „Biļešu paradīze” un SKC kasēs, biļešu cenas: Ls 4,00, 5,00 un 6,00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

SALDUS TIRGŪ
12.10.

Rudens tirgus

26.10.

Apkūlību tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zālēs

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts florbolā Saldus novada
sporta zālēs

10.10.

OK ABC 2013. 17. kārta Kalnsētas parkā

11.10.

Skolu finālsacensības florbolā vidusskolu grupā Druvā

12.10. plkst.10:00

Saldus novada turnīrs zolītē kafejnīcā ,,Miestiņš 2” Kuldīgas ielā 86

18.05. – 27.10.

Arheoloģijas izstāde „Kuršu līgums, senkapi, pilskalni,
arheoloģija”

12.10. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret BA „Turība”

Septembris - maijs

„Stunda muzejā” - nodarbības skolēniem muzejā saistībā ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas
muzejs.saldus.lv

18.10. plkst. 10:00

Skolu zonu sacensības florbolā 8. - 9. klašu grupā

28.09. – 28.10.

Izstāde „Kaķīt’s mans, kaķīt’s mans…” Gaismas Koliginas kaķu suvenīru kolekcija

1. - 28.10.

Radošās darbnīcas „Iepriecini savu kaķi!” Iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. Sandra, 28302461, 29357343

1.10. plkst. 17:00

Izstādes „Svētku renesanse” atklāšana un tikšanās ar
māksliniekiem

2.10. – 15.12.

Ingas un Aivara Kleinu darbu izstāde „Svētku renesanse” - izšūtas gleznas un vienkoči
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Mēneša 2. un 4. Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
sestdienā
plkst. kompleksā
9:30
23.10. plkst. 19:30

Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret BK
„Ventspils”

25.10.

Skolu zonu sacensības florbolā 8. - 9. klašu grupā

27.10. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret „Jūrmala/Fēnikss”

30.10. plkst. 19:30

Aldaris LBL spēle basketbolā BK „Saldus” pret „Latvijas
Universitāte”

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts telpu futbolā Saldus novada
sporta zāles

1.10. - 31.10.

Izstāde „Atkarības”. Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā
izstāde Bērnu literatūras centrā

1.10. - 31.10.

Izstādes „Saldus pilsētas skolas agrāk un tagad” un „Novads un novadnieki oktobrī” klusajā lasītavā

Līdz 14.10.

2.10. - 31.10.

Izstāde „Rudens roze” . Mākslinieces Brigitas Ektermanes gleznas

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde
„Ceļā”

10.10. plkst. 17:15

9.10. plkst. 13:30

Tematiskā pēcpusdiena „Kopā ar draugiem….” bērnu literatūras centrā

Semināra cikla „Dārzkopja gads” pirmās nodarbības
tēma „Pavasaris sākas rudenī”. Par pareizu ziemciešu
dalīšanu un stādīšanu, veiksmīgu kokaugu stādīšanu
stāstīs G. Kronberga

14.10. - 18.10.

Datorkursi senioriem

18.10. - 7.11.

23.10. plkst. 14:00

Literārs pasākums „Vai Rendā tenko?”, tikšanās ar rakstnieci un žurnālisti Daci Zvirbuli

Virtuālā un ceļojošā izstāde „Latvijas Tautas frontes
Saldus nodaļas darbība”

18.10.

30.10. plkst. 10:00

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru seminārs konferenču zālē

Virtuālās un ceļojošās izstādes „Latvijas Tautas frontes
Saldus nodaļas darbība” prezentācija

31.10.

Jauno grāmatu diena
KAPELLERU NAMĀ

Darba laiki

Otrd., trešd., ceturtd., piektd. - no plkst. 11:00 - 17:00;
Sestdien – no plkst. 9:00 - 14:00

Otrd. plkst. 17:30

Dāmu vakari - viss par un ap šūšanu, sīkāka informācija
pa tālr. 28672497

Otrd. un ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību nodarbības ar deju un aerobikas un spēka vingrojumu programmu, sīkāka informācija pa tālr. 26783011

Otrd. un ceturtd.
plkst. 19:00

Jogas nodarbības, sīkāka informācija pa tel. 29707975

Ceturtd. plkst.
18:00

Pērļošanas nodarbības, sīkāka informācija pa tālr.
26423495

5.10. plkst. 11:00

Folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju “Saldus novada svītru kods pagastu tautas tērpos”

Līdz 2.11.

Saldus fotokluba „ES DARU” un Liepājas tautas fotostudijas „FOTAST” foto izstāde „Pilsētas ritmi/faktūras”

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

SALDUS JAUNATNES INICIATĪVAS CENTRĀ “ŠĶŪNIS”

No 11.10. plkst
16:00 – 12.10
plkst.11:00

Apmācības jauniešiem „Reklāmistu nakts...” ar projektu
fonda „Jauniešiem Saldus novadā” atbalstu

12.10. plkst 10:00

Saldus novada jauniešu Novusa turnīrs ar projektu fonda
„Jauniešiem Saldus novadā” atbalstu

26.10.

Saldus novada Jauniešu forums Saldus 2. vidusskolā

No 31.10. – 1.11.

Saldus novada „Jauno līderu akadēmija”
RUBAS PAGASTĀ

11.10.

Svētki sākumskolai, pirmklasnieku iesvētības Rubas
pamatskolā

18.10.

Iesvētības 5. klasei Rubas pamatskolā

29.10. plkst. 13:00

Pasākums bērniem „Sasiesim astes” - O.Vācieša dzeja
Rubas bibliotēkā

31.10. plkst. 18:00

Slavas dziesma ķirbītim (viss par un ap lielo ogu - ķirbi)
Rubas tautas namā

31.10.

Helovīna svētki Rubas Dienas centrā
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PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
26.10. plkst. 11:00

Labdarības ieskaņas koncerts „Tik dažādi” Jaunlutriņu
tautas namā
ŠĶĒDES PAGASTĀ

09.10.

25.10. plkst. 15:00

SALDUS PAGASTĀ

19.10. plkst. 18:00

Nodibinājuma „Cemex Iespēju fonds” atbalstīts pasākums „Skatuves kultūras skola” Druvas kultūras namā.
Būs lekcija „Latviešu tautas tērpa attīstība” (Dr. hist.
Aija Jansone) pēc tam - būs latvju danči, ieeja brīva

26.10.

Piektais amatierteātru festivāls „Teātra karuselis” Druvas kultūras namā, ieeja uz visām izrādēm bez maksas

Plkst. 9:00

Meistardarbnīca – vada režisors, improvizācijas teātra
aktieris Varis Klausītājs

Plkst. 10:00

Ausekļa Limbažu tautas teātra izrāde „No saldenās pudeles” (R. Blaumanis)

Plkst. 11:15

Kuldīgas amatierteātra „Politiskais pamflets” izrāde
„Sniegbaltīte un trīs ruksītes” (P. Ērmanis) Druvas kultūras nama mazajā zālē

Plkst. 13:15

Druvas teātra izrāde „Skrandaiņi un augstmaņi” (E.
Skarpeta)

Plkst. 15:30

Lietuvas Nevarenai teātra „Žibintis” izrāde bērniem –
„Skruzdele Atsiskirele” (J. Radzēviča pasaka) Druvas
kultūras nama mazajā zālē

Plkst. 16:30

Jaunjelgavas teātra izrāde „Astoņas mīlošas sievietes”
(R. Tomā)

Plkst. 18:30

Vecpiebalgas teātra izrāde „Čārlija krustmāte” (M.
Unts)

Plkst. 21:00

Sadraudzības balle – groziņvakars un nomināciju pasniegšana

19.10. plkst. 20:00

„Ģimeņu vakars” Vadakstes tautas namā

16.11. plkst. 20:00

Latvijas Valsts gadadienai veltīts pasākums Vadakstes
tautas namā

Pasākums senioriem Šķēdes pakalpojumu centrā
EZERES PAGASTĀ

Oktobrī

Ezernieces Marikas Redovičas mākslas darbu izstāde

19.10. plkst. 18:00

Miervalda Reisa un Ādama Ramona dziesmu autorkoncerts ar draugu piedalīšanos "Sirds dzied rudenī..." Ezeres kultūras namā

19.10. plkst. 21:00

Balle Ezeres kultūras namā, spēlē M. Reiss un Ā. Ramons

26.10. plkst.12:00

Šķēdes Dailas teātra izrāde Danskovīte „Antons un
Anna” Ezeres kultūras namā
KURSĪŠU PAGASTĀ

Līdz 11.10.

Konceptuālā foto izstāde, grāmatas „Ceļš pie sevis” vizuālā seja - „Es esmu” Kursīšu bibliotēkā

12.10. - 12.11.

„Es sēžu” – Saldus fotokluba „ES DARU” foto izstāde
Kursīšu bibliotēkā

16.10. plkst. 19:00

Folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju “Saldus novada svītru kods pagastu tautas tērpos”
LUTRIŅU PAGASTĀ

7.10.

Skolotāju diena Lutriņu pamatskolā

8.10. plkst. 17:15

Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu
kolekcijas Lutriņu klubā

15.10.
17:15

plkst. Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu
kolekcijas Lutriņu klubā

Zinību diena 5. klases skolēniem- iecelšana lielo godā
Pampāļu pamatskolā

VADAKSTES PAGASTĀ

18.10. plkst. 20:00

Sportistu un pašdarbnieku balle „Zelta lapu virpulī”
Lutriņu klubā

21. – 25.10.

Lutriņu pamatskolas 5. klases iesvētības Lutriņu pamatskolā

12.10. plkst. 11:00

Sorosa fonds „Latvija” projekta noslēguma pasākums

22.10. plkst. 17:15

Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu
kolekcijas Lutriņu klubā

19.10.

Pasākums „Rudens iekrāso …!”, balle Zaņas skolā

2.11.

23.10. plkst. 16:00

Tikšanās ar grāmatas „Rendas tenkas” autori Daci Zvirbuli Lutriņu bibliotēkā

Dziesmu festivāls „Dziesmu kari Zaņā”, biedrības
„KIT” atbalstītā projekta „Zaņa dzied” ietvaros

29.10. plkst. 17:15

Projekta „KINO no…” filmu vakars no A. Pelīša filmu
kolekcijas Lutriņu klubā

9.10. plkst. 18:00

Folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju
“Saldus novada svītru kods pagastu tautas tērpos”

30.10. plkst. 14:00

Apaļā galda diskusija ar kinoamatieriem par 8 mm filmu
digitalizāciju, diskusiju vada Zigurds Kalmanis Lutriņu
bibliotēkā

Līdz 11.10.

Zirņu bibliotēkā apskatāma Skrundas TV producentes,
režisores un žurnālistes Ievas Benefeldes fotogrāfiju izstāde "Skatiena attālumā"

11.10. plkst. 17:00

Erudītu konkurss "Vai tu zini visu par Zirņiem?" Zirņu
bibliotēkā

NĪGRANDES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

12.10. plkst. 15:00

Liepājas teātra izrāde "Atsaldētais" Kalnu kultūras
namā, biļešu cena Ls 4,00, biļetes var rezervēt pa tel.:
63842792, 26361275

19.10. plkst. 13:00

Radošo ideju darbnīca. Adīsim mēnesšalles, lakatu "Brīnumputns"

19.10. plkst. 20:00

„Ģimeņu vakars” Vadakstes tautas namā

30.09. – 31.10.

Fotokonkurss „Skatīties un ieraudzīt” darbu izstāde, tā
tiek rīkota projekta „Ar saknēm Zirņos” ietvaros

Oktobrī

Fotogrāfiju izstāde „Tēvu diena” Pampāļu bibliotēkā

30.09. – 31.10.

08.10. plkst. 10:00

Pasākums „Tautas frontei – 25” skolas muzejā

Bijušā Zirņu bibliotēkas darbinieka Raimonda Bušmaņa
akvareļu un skiču izstāde

12.10. plkst. 12:00

Kinoseanss bērniem Pampāļu kultūras namā

12.10. plkst. 14:00

Kinoseanss pieaugušajiem Pampāļu kultūras namā

19.10. plkst. 14:00

15.10. plkst. 18:00

Multiplikācijas filmu skatīšanās Pampāļu bibliotēkā

Saldus tautas teātra izrāde „Amālija” (J. Jurkāns), režisore (I. Legzdiņa)

PAMPĀĻU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ
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