2013. gada JŪNIJS

Aktualitātes

Saldus novada vēlēšanu komisijas informācija

Saldus novada vēlēšanu komisija pateicas visiem vēlētājiem, kas piedalījās un izteica savu viedokli 2013. gada 1. jūnija Saldus novada domes
vēlēšanās.
Saldus vēlēšanu komisija ar 2013. gada 3. jūnija lēmuma nr. 11, paragrāfu Nr. 1, ir apstiprinājusi šādus 2013. gada 1. jūnija Saldus novada domes
vēlēšanu rezultātus.
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Indra Rassa

Politiskā partija „Reģionu alianse”
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Partija „Vienotība”
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Partija „Vienotība”
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Dzintars Rupeiks
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Juris Levics

Politiskā partija „Reģionu alianse”
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Zaļo un zemnieku savienība
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Viktors Drukovskis

Zaļo un zemnieku savienība
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Māris Mednis

Zaļo un zemnieku savienība

13.
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Reinis Doniņš

Zaļo un zemnieku savienība

14.

1529

Aidis Herings

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

15.

1154

Valdis Dīriņš

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

16.

810

Uģis Feldmanis

17.

590

Sergejs Beļkevičs

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Reformu partija

Saldus novada jaunievēlēto deputātu pirmā domes sēde tiek plānota 2013. gada 17. jūnijā plkst. 10:00, Laulību zālē, Avotu ielā 12.
Ar plašāku informāciju par vēlētāju aktivitāti un Saldus novada domes vēlēšanu rezultātiem var iepazīties http://www.pv2013.cvk.lv/ResNovPart-0100.html.
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 23. maija domes sēdē pieņemti
šādi lēmumi:
1.
Iecelt Viju Mami par Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas direktori.
2.	Atbalstīt biedrības „Vienoti Zvārdei” nostāju pret valsts institūciju ieceri par iespējamo militāra rakstura objektu ierīkošanu Zvārdes
pagastā.
3.
Noteikt Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un novada pamatskolā, kurās kā struktūrvienības ir pirmskolu izglītojamo grupas, darba laikus 2013.gada vasaras periodā.
4.
Izsniegt SIA „Jaunie meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Armēņi”, Saldus novada Lutriņu pagastā.
5.
Pilnvarot biedrību „Zaņas makšķernieku klubs” organizēt licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē.
6.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma
– dzīvokļa „Tērces-1”, Bukupe, Zirņu pagasts, Saldus novads - izsoles
uzvarētāju.
7.
Nodot atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līkā iela 11b, Saldus, Saldus novads,
951 kvm platībā, kadastra Nr.8401 012 0133, rīkojot rakstisku izsoli ar
augšupejošu soli.
8.	Atļaut Saldus ezerā un tam pieguļošajās teritorijās Pludmales
ielā 3 un 4, Saldū nodarboties ar saimniecisko darbību – laivu piestātnes
izveidošanu, laivu un ūdensvelosipēdu iznomāšanu, vizināšanu ar laivām. Atļauja derīga piecus gadus no šī lēmuma spēkā stāšanās.
9.	Atsavināt par brīvu cenu Nīgrandes pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – piecas tērauda cisternas, vienas cisternas tilpums
50 m³ un biezums 4 mm, ar atlikušo uzskaites vērtību Ls 0,00.
10. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Brīvbrīdis” sabiedriskās aktivitātes „Šurp, Jāņa bērni...” realizācijai; piešķirt
līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Kora „Saldava” biedrība” sabiedriskās aktivitātes „Saldus novada jauktā kora „Saldava” vizuālā tēla
uzlabošana”; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Mantinieki” sabiedriskās aktivitātes „Meža nodarbību programma Šķēdes pagastā” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu

atbalstu projekta realizācijā.
11.	Atbalstīt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” dalību
projektā „Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents”. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt pašvaldības finansējuma daļu LVL 3 495
apmērā no 2014. gada un 2015. gada budžeta līdzekļiem. Finansējumu
paredzēt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā.
12. Nodot īpašumā bez atlīdzības 25 Ē. Hānberga grāmatas „Labvakar, priekšsēdētāj!” Saldus novada pašvaldības iestādēm.
13.	Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, Apvienotās Jaunlutriņu un
Šķēdes pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – grāvju pļāvēju
KUHN TB 181, izlaides gads – 2007. Izsoles sākumcenu noteikt Ls 600
apmērā. Izsoli organizēt Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldei saskaņā ar LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
14.	Apstiprināt dalības maksu Saldus Bērnu un jaunatnes centra
organizētajās radošās dienās Ls 20 (ēdināšana 2x dienā, materiāli un citi
izdevumi) apmērā jūnijā un Ls 15 (ēdināšana 2x dienā, materiāli un citi
izdevumi) apmērā augustā.
15. Pieņemt ziedojumu Ls 500 no SIA „Krūza”, pieņemt ziedojumu Ls 500 apmērā no AS „SEB banka” Saldus filiāle. Ziedojumu izmantot Finanšu līdzekļu ziedojuma līgumos norādītajam mērķim.
16. Pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) - maizi un maizes izstrādājumus, par summu Ls 1 500 vērtībā no SIA „MATSS”, apstiprināt
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores noslēgto Ziedojuma līgumu ar SIA „MATSS”.
17. Izdarīt grozījumus 2011. gada 11. augusta noteikumos Nr. 8
„Par Saldus novada pašvaldības darbinieku materiālo stimulēšanu”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.
Saldus novada domes 2013. gada 29. maija ārkārtas domes sēdē
pieņemts šāds lēmums:
1.
Iecelt Vinetu Voveri par Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskolas direktori.

AKTUALITĀTES
Saldus novada pašvaldība piedāvās stipendiju „Medusmaize” Saldus novada jauniešiem
Saldus novada pašvaldība un Latvijas Universitātes (LU) Fonds
noslēdza līgumu par stipendiju piešķiršanu Saldus novada pašvaldības
jauniešiem, kuri uzsāks studijas kādā no Latvijas augstskolām. Saldus
novada stipendijas „Medusmaize” mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus
novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas
augstskolā. Stipendija “Medusmaize” veidos Saldus novada atpazīstamību Latvijā un topošajos studentos veicinās piederības sajūtu Saldus
novadam.
Saldus novada pašvaldības stipendija „Medusmaize” paredzēta ikvienam Saldus novada pašvaldībā deklarētam 12. klases absolventam
vai profesionālās vidusskolas absolventam, kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura
studiju programmā 2013./2014.ak.g. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt
LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.
Stipendiju 1 000 latu apmērā varēs saņemt trīs pirmā kursa studenti,
kas ir motivēti, sabiedriski aktīvi, un kam, absolvējot 12. klasi, vidējā
atzīme ir virs 7,5 ballēm.
Stipendijai varēs pieteikties no 1. septembra, aizpildot on-line anketu LU Fonda mājas lapā www.fonds.lv.
Saldus novada pašvaldība ir jau trešā pašvaldība, kas sadarbojas ar LU Fondu un piešķir stipendijas novada pašvaldības jauniešiem.
Informāciju apkopoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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AKTUALITĀTES
15. jūnijā Ezera svētku ietvaros Saldū notiks “Velo spiets”
Jau trešo gadu Saldū ezera pludmalē notiks ezera svētki. Šogad pasākums piedāvās sportiskas atrakcijas, sacensības un radošās darbnīcas
bērniem un ģimenēm – velosipēdu orientēšanās aktivitāti „Velo spiets”,
,,Dubļu cīņas”, pludmales volejbolu, glābējsuņu demonstrāciju, skrējienu apkārt ezeram, peldēšanu - brīvajā stilā, laivošanu un skrējienu ar
draugu – mājdzīvnieku.
„Velo spiets” Saldus ezera pludmalē notiks pirmo reizi. Tas notiks
starptautiskā projekta „Central Baltic cycling” ietvaros. Visi aktīvi un
aizrautīgi velobraukšanas entuziasti gaidīti spietojam fotoorientēšanās
sacensībās Latvijas saldākajā pilsētā – Saldū. Pasākuma dalībnieki (komandas līdz piecām personām vai individuāli entuziasti) sacensībās varēs startēt divos grūtības līmeņos – dzeltenajā un melnajā maršrutā.
Dzeltenais maršruts būs vienkāršāks – tajā pēc fotogrāfijām būs jāatrod konkrēts objekts un pie tā jānofotografējas, savukārt melnā maršruta dalībniekiem būs jāveic jau sarežģītāks uzdevums – pēc fotogrāfijas
Autore I. Lāce
jāatrod objekts un pie tā jānofotografējas, veicot konkrētu uzdevumu.
Dalībnieki tiks vērtēti pēc uzdevumu veikšanas precizitātes un ātruma.
Pasākuma organizatori lūdz dalībniekus piedomāt arī pie sava vizuālā tēla, apģērbā izmantojot melnu un dzeltenu krāsu, jo papildus tiks vērtēta
arī vizuāli atraktīvākā komanda/individuālais dalībnieks. Pēc finiša dalībnieki varēs mieloties pie lielā kopkatla!
Pieteikšanās online sistēmā: http://www2.kurzeme.lv/registracija-velo-rallijs.html.
Ar sacensību nolikumu var iepazīties mājas lapā www.saldus.lv.
Komandu reģistrācija starta sacensību dienā ir no plkst. 10:00 līdz 12:00.
Katra komanda startē individuāli, laika periodā no 10:30 līdz 12:30, tiklīdz ir veikuši reģistrēšanos un parakstījuši pieteikuma anketas. Sacensību
organizatori fiksē katras komandas individuālo starta laiku.
Nepieciešamais inventārs:
Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais inventārs - velosipēds tehniskā braukšanas kārtībā un veloķivere.
Komandas obligātais inventārs - digitālais fotoaparāts ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu, vismaz viens mobilais telefons ar uzlādētu bateriju.
No plkst. 12:00 notiks Ezera svētku sportiskās aktivitātes un būs arī muzikāli priekšnesumi – Saldus BJC mūzikas studija „Notiņas”, Saldus Cālis
2013 Jēkabs Jēkabsons un mūzikas studija „Fortepiano”. Dienā aktivitātes būs bez maksas.
Vakarā, plkst. 20:00, uzstāsies Toms Bokums ar grupu “Diena Bez Pārtraukuma” un Dj Gints Našenieks. Ieejas maksa ballītē LVL 3.00.
Pasākumu atbalsta: Saldus novada pašvaldība, SIA „Saldus pārtikas kombināts” un SIA „Saldus Maiznieks”.
„Velo spietu” Saldū atbalsta Kurzemes Tūrisma asociācija, pasākumu organizē p/a „Saldus Tūrisma informācijas
centrs” un biedrība „Orientēšanās klubs SALDUS”.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus
Tūrisma informācijas centrs” kolektīvs

Saldū godina „Zelta ģimenes”
15. maijā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Saldū notika pasākums „Saldus novada Zelta ģimene”. Līdzīgi kā sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem, arī šis
pasākums Saldus novadā ir jaunums. Turpmāk tie pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadus, atzīmējot savu zelta kāzu gadadienu, no Saldus novada pašvaldības saņems
50 latu naudas balvu.
15. maija svinīgajā pasākumā kopā pulcējās 53 Saldus novada pāri, kuri laulībā
kopā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus. Pasākumam jau kopš šī gada sākuma bērni,
mazbērni un citi zinātāji varēja pieteikt Zelta ģimenes. Pasākuma dienā viens no pāriem atzīmēja savu kāzu gadadienu, viena sieviete – savu dzimšanas dienu. No klātesošajiem visilgākā kopdzīve bijusi Elmai un Visvaldim Kiršteiniem. Kopā nodzīvoti
65 gadi.
Svētku dalībniekiem muzicēja pūtēju orķestra „Saldus” pārstāvji. Pēc svinīgā pasākuma koncertēja akordeonistu ansamblis „Akords”. Svētku dalībnieki bija priecīgi
un aizkustināti par šādu pasākumu, kurš godina ģimeniskās vērtības.
Arī turpmāk Saldus novada pašvaldība aicina pieteikt ģimenes, kuras kopā nodzīvojušas vismaz 50 gadus.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste Zane Sproģe
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AKTUALITĀTES
Saldus Mūzikas un mākslas skolas ēka ieguvusi gada balvu arhitektūrā
Starptautiskā žūrija lēma, ka Lielās balvas arhitektūrā ieguvēji ir biroja „MADE arhitekti” speciālisti - Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa,
Evelīna Ozola, Uldis Sedlovs, Liena Amoliņa par projektēto Saldus Mūzikas un mākslas skolas ēku.
„Žūrija atzīmēja, ka projektā jaušama pārsteidzoša atbildība pret pilsētas iedzīvotājiem, ekoloģijas un veselīgas vides jautājumiem un arhitekta darbu. Neskatoties uz zināmu cilvēciskā siltuma un personiskuma
trūkumu, ēka noteikti vērtējama kā milzu sasniegums un projekts ir rosinājis virkni arhitektūras un būvniecības izgudrojumu. Arhitekti ir piedāvājuši un īstenojuši vairākas būtiskas papildus telpas, kā ēkas iekšienē,
tā ārpusē. Žūrija ir pārliecināta šī ēka pozitīvi ietekmēs Saldus sociālās
un fiziskās vides kvalitāti.”
Fragments no A. Zvirgzdiņa raksta „Gada skates Lielā balva —
Saldus skolai”
(http://www.a4d.lv/lv/projekti/gada-skates-liela-balva-saldus-skolai/)

LU Fonda mecenātu stipendiju topošajiem studentiem iegūst arī
Druvas vidusskolas skolēns

Pēc 2. kārtas pārvarēšanas un savu spēju pierādīšanas Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendiju „Ceļamaize 2013” un
„M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju” 1500 latu apmērā ieguvuši 19 vidusskolēni, tostarp arī Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskolas skolēns Matīss Ķeiris.
Latvijas Universitātes Fonda stipendiju programma “Ceļamaize” un “M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija” ir paredzēta
12. klašu skolēniem, topošajiem Latvijas Universitātes 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams
materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē. Stipendijas apjoms
ir 1500 lati, ko var izmantot gan mācību maksas, gan ikdienas tēriņu segšanai (dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai
pilnveidei).
Šogad stipendijai bija pieteikušies 67 jaunieši, kuru pieteikumus izvērtēja komisija 16 cilvēku sastāvā. 50 jaunieši tika izvirzīti 2. kārtai – intervijām klātienē. Intervijas notika Rīgā un Saldū, kā arī video intervijas, izmantojot Skype.
Informāciju apkopoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Dabas liegumam “Sātiņu dīķi” izstrādās jaunu dabas aizsardzības plānu
Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību aicina zemes īpašniekus un visus citus interesentus uz informatīvu sanāksmi par dabas aizsardzības
plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam „Sātiņu dīķi”. Sanāksme notiks šī gada
20. jūnijā plkst. 10:00 Novadnieku pagasta pārvaldē, Mežvidos. Dabas aizsardzības
plānu izstrādās Latvijas Dabas fonds (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV - 1011, tālr.
67830999, www.ldf.lv) Latvijas Vides aizsardzības fonda un Saldus novada pašvaldības finansētā projekta “Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam “Sātiņu dīķi”” ietvaros.
Dabas liegums „Sātiņu dīķi” atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu un Zirņu pagastos un aizņem
3780 ha platību. Lieguma teritorija ar zivju dīķiem, mežiem un lauksaimniecības zemēm ir piemērota ligzdojošajiem
un migrējošajiem ūdensputniem, kā arī aizsargājamām plēsīgo un citu putnu sugām. Valsts nozīmes liegums šeit tika izveidots 1999. gadā, tā ir arī
putniem starptautiski nozīmīga vieta un kopš 2005. gada – arī Natura 2000 teritorija.
Pirmais dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Sātiņu dīķi” tika izstrādāts laika periodam no 2003. gada līdz 2008. gadam un ir nepieciešams
izvērtēt tā īstenošanu, kā arī atjaunot informāciju par teritorijā sastopamajām dabas vērtībām un noteikt teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības
prioritātes turpmākajam periodam.
Informāciju sagatavoja Latvijas Dabas fonda projekta vadītāja L. Eņģele

Bērnu nometnes “Nāc, dari, Tu vari!”
No 7. līdz 12. jūlijam, no 21. līdz 26. jūlijam, no 4. līdz 9. augustam un no 18. līdz 23. augustam biedrība “Velte” organizē bērnu nometnes.
Piedalīties aicināti bērni vecumā no 5 – 12 gadiem, īpaši aicinam bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm (atvērta tipa).
Maznodrošinātu, trūcīgu ģimeņu bērniem nometnes cena (ar statusa izziņu) – 5 lati, pārējiem – 25 lati. Nometnes notiks Saldus novada, Novadnieku pagasta bijušās Sātiņu pamatskolas ēkā. Darbošanās pārsvarā notiks laukā, nakšņosim telpās.
Nometņu mērķis ir palīdzēt vecākiem dot bērniem tik nepieciešamo pamatu viņu dzīvei – mācīt rūpēties par savu veselību, dot iespēju bērniem
apgūt dažādas prasmes, parādot bērniem mīlestību, mācīt pieņemt, saprast un mīlēt arī citus, fiziskās aktivitātēs un nodarbībās attīstīt un stiprināt
bērnu fizisko un garīgo veselību.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam, sīkāka informācija pa tel. 29713525
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AKTUALITĀTES
Bišu stropu apgleznošanas konkursa uzvarētāja
Jau tradicionāli Saldumu svētku laikā notika stropu apgleznošana, kad bērniem bija iespēja apgleznot bitenieka Jāņa Vainovska atvestos bišu stropus. Šoreiz gan mazajiem zīmētājiem atšķirībā no citiem gadiem tika lūgts veidot zīmējumus par konkrētu tēmu - „Puķes, bites un lāči”. Dienas beigās zīmējumus vērtēja kompetenta žūrija. Žūrijas vērtējumā
visskaistākā un tematiski atbilstošākā zīmējuma autore bija Laura Reinholde, kura balvā
saņēma bitenieka Jāņa Vainovska sarūpēto saldo dāvaniņu.

Informāciju sagatavoja p/a Saldus Tūrisma informācijas centrs”
tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste Laura Liepiņa

Saldū viesojas sadraudzības pilsētu delegācijas
17. un 18. maijā Saldū viesojās ciemiņi no sadraudzības pilsētām – Šilutes (Lietuva), Mažeiķiem (Lietuva), Paides (Igaunija) un Lidinges (Zviedrija).
17. maija vakarā norisinājās sadraudzības pasākums, kurā viesi viens otru iepazīstināja ar sevi, pārstāvēto pašvaldību un tās attīstības tendencēm. No Saldus pašvaldības pasākumā piedalījās domes priekšsēdētāja Indra Rassa, izpilddirektors
Pēteris Dubra, Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ozoliņa un starptautisko
attiecību speciāliste Laura Liepiņa. Pēc tam ciemiņi devās gida vadītā ekskursijā
pa Saldus pilsētu.
18. maijā ciemiņi Sarmītes Ozoliņas vadībā apskatīja vairākus pilsētā realizētos
projektus, piemēram, jauno Saldus mūzikas un mākslas skolu ēku, rekonstruēto
bērnudārzu „Pasaciņa”. Šis brauciens, kā apmeklējuma noslēgumā atzina vairāki
ciemiņi, sniedza vērtīgu pieredzi un izpratni par Saldu novada attīstības tendencēm. Pēc tam viesi kopā ar novada pašvaldības vadību piedalījās svētku gājienā.
Dienas laikā ciemiņi iepazinās ar Saldus novada un Saldumu svētku piedāvājumu,
apskatīja izstādi „Ražots Saldū”. Pēcpusdienā viesi ļāvās brīnišķīgām pārvērtībām kopā ar folkloras kopu „Medainis”, ietērpjoties Saldus novada
tautastērpos un piedaloties fotosesijā. Šī aktivitāte ikvienam sagādāja neviltotu prieku. Svētku noslēgumā ciemiņi apmeklēja koncertu Kalnsētas
parka estrādē.
Svētku dienās Saldū viesojās arī Lidinges un Saldus biedrības pārstāvji, lai atzīmētu biedrības 20 gadu pastāvēšanas jubileju, kā arī viesi no
Gruzijas pilsētas Signagi, kuri ar dziesmām un dejām uzstājās svētku sarīkojumā.
Informāciju sagatavoja p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs” tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste Laura Liepiņa

Radošās darbnīcas par Eiropas Savienību un vides aizsardzību
ES māja sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu (PDF) aicina bērnus un viņu vecākus vasarā apmeklēt radošās darbnīcas par Eiropas Savienību
un vides aizsardzību. Radošās darbnīcas notiks Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, šajos datumos - 27. jūnijā no 11:00 - 13:00; 18. jūlijā no
11:00 - 13:00; 29. augustā no 11:00 - 13:00.
Radošo darbnīcu laikā bērniem būs iespēja:
Uzzināt vairāk par otrreizējo materiālu izmantošanu, izgatavojot dažādus suvenīrus;
Piedalīties izzinošajās erudīcijas spēlēs;
Uzzināt vairāk par jaunās ES dalībvalsts – Horvātijas – zvēriem, putniem un augiem;
Iepazīties ar ES dalībvalstu dabas bagātībām un nacionālajiem simboliem;
Uz mirkli sajust, ko nozīmē būt lauksaimniekam;
Noskatīties AtomArt un Vides Filmu studijas sagatavotās multfilmas;
Piedalīties dažādās aktivitātēs kopā ar Pasaules Dabas Fonda Pandu u.c.
Pasākuma mērķauditorija – bērni vecumā no 5 – 10 gadiem. Ar bērniem darbosies un bērnus izglītos Pasaules Dabas Fonda simboliskais tēls
– Panda, kuram palīdzēs fonda brīvprātīgie. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti aicināti pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi
esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.
Informācijas avots: ESmaja.lv

5

AKTUALITĀTES
Saldus novada svētki 2013
Ar plašu kultūras programmu, Saldumu svētku tirgu un aktivitātēm, izstādi
„Ražots Saldū” un citām izklaides iespējām divu dienu garumā pavadīti jau trešie
Saldus novada svētki. Šogad laiks mūs, Saldus novada iedzīvotājus, lutināja – bija
silts un nesteidzoties varēja baudīt kopējo novada svētku programmu.
17. maijā Saldus sporta kompleksā atklāja izstādi „Ražots Saldū”, kur Saldus
novada uzņēmēji, pagastu pārvaldes un nevalstiskās organizācijas prezentēja sevi
un savus produktus. Vakarā Kalnsētas parka estrādē varēja baudīt Liepājas teātra izrādi „Malēnieši” un Saldus stadionā notika strītbola sacensības sešās vecuma
grupās jauniešiem.
Jau no paša 18. maija rīta tirgotāji un tirgus viesi rosījās Saldumu svētku tirdzi-

ņā, pēc tam interesenti pulcējās Sv. Jāņa baznīcā uz svētku svētbrīdi. Mazliet vēlāk Kalpaka laukumā, līdzās tirdziņa burzmai, notika nepārtraukta
kultūras programma, nemitīgi norisinājās priekšnesumi un tie, kuri vēlējās atpūsties un apsēsties, tos varēja baudīt. Pļaviņā pie Cieceres upes varēja
samīļot lauku sētu iemītniekus – kaziņas, trušus, apskatīt pat tītaru. Turpat varēja doties izjādē ar zirgu un skatīties suņu rādītos trikus. Kursēja arī
traktorvilcieniņš, kurš mazajiem novada svētku apmeklētājiem sagādāja lielu prieku. Notika arī masku, ķermeņa apgleznošanas un foto radošās
darbnīcas, varēja apgleznot bišu stropus, iegūt hennas tetovējumu, doties uz vēstures rekonstrukcijas apmetni „Senzeme”. Mazākie varēja izklaidēties piepūšamajās atrakcijās, kāpt pa klinšu sienu un baudīt citas aktivitātes.
Bērnu rotaļlaukumā „Pīļuks” notika Saldus novada skolu teātru kopizrāde „Sprīdītis” un vides objektu darbnīca.
Šogad bija iespaidīgs gājiens, piedalījās vairāk nekā 3100 gājiena dalībnieku. Notika arī draiskais skrējiens „Ciecernieks”, kur šogad piedalījās
11 komandas, uzvarēja komanda „Kurzemnieks”. 66o North velomaratonā „Apkārt Cieceres ezeram” piedalījās 80 dažāda vecuma velobraucēji.
Biedrība „Burbuļi” piedāvāja apmācības peldlīdzekļu vadīšanā pa Cieceri un SIA „Beaver” piedāvāja vizināties pa Cieceri ar kanoe laivām. Notika
arī Saldus kausa izcīņa kanikrosā un svētku turnīrs minigolfā.
Visu novada svētku dienu notika ekskursijas pa jauno Saldus Mūzikas un mākslas skolas ēku – veidojās interesentu rindas, daudziem bija vēlme
apskatīt gada balvas arhitektūrā ieguvēju. Tehnisko un ekstrēmo sporta veidu cienītājiem visu dienu bija ko apskatīt Saldus tirgus laukumā, kur
notika BMX, K1 un MMA cīņu paraugdemonstrējumi.
Daudz interesentu skatījās gan svētku atklāšanas koncertu, kurā uzstājās Andris Ērglis un Igo, gan deju koncertu „Gruzija – Latvija”, kur piedalījās Gruzijas Signagi pilsētas folkloras kopa „Zedashe” un Saldus novada vidējās paaudzes deju kolektīvi „Bandava” un „Druva”, kā arī akordeonistu ansamblis „Akords”, pūtēju orķestris „Saldus” un citi pašdarbības kolektīvu priekšnesumi. Liela interese bija arī par motociklu parādi pa
Saldus ielām.
Kapelleru namā varēja skatīties Ā. Alunāna izrādi „Šneiderienes” un ļauties pārvērtībām kopā ar folkloras kopu „Medainis”, kur katrs varēja pielaikot Saldus novada tautas tērpus.
Vakara noslēgumā Saldu atvēsināja stiprs lietus un krusa,
bet līdzko sākās koncerts „Atkal, atkal ir debesis pušu”, lietus
mitējās. Koncertā ar lieliskiem priekšnesumiem uzstājās Saldus
novada jauniešu deju kolektīvi. Uzstājās arī Antra Stafecka, grupas „Dāmu pops” un „Eolika”, koncertu vadīja Aldis Siliņš. Pēc
koncerta notika balle, kurā spēlēja grupas „Musiqq” un „Kantoris 04”.
Fotogrāfijas no Saldus novada svētkiem varat skatīt Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas
centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus novada četri Sabiedriskie centri turpina strādāt un par padarīto stāsta
līdzcilvēkiem
Sorosa fonda - Latvija un Saldus novada pašvaldības finansētā projekta „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums
Saldus novadā” īstenotāji ir paveikuši ziemas un pavasara
darbus – sporta, radošās, estētikas, modes, ārstnieciskās
vingrošanas, vizuālās mākslas, teātra un citas nodarbības,
piedalījās Saldus novada svētku izstādē un nu gatavojas
vasaras sezonai. Sabiedriskie centri veidojas četrās vietās – Zaņā, Šķēdē, Jaunaucē, Sātiņos, un katrai vietai ir
atšķirīgs, savs neatkārtojamais valdzinājums. Veiksmīgi
ir izdevies piesaistīt papildus finansējumu, sadarbojoties
ar trīs nevalstiskajām organizācijām – „Mēs - Jaunaucei”
Jaunaucē, „Gaismas pusē” Zaņā un „Šķēdes mantinieki”
Šķēdē. Būs papildus aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai, pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanai un pilsoniskās sabiedrības attīstībai.
Zaņā cilvēki vairo radošumu, lejot visdažādāko formu

sveces, apgleznojot traukus – glāzes, vāzes, puķupodus.
Sporta un ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās piedalās
gan mazi, gan lieli, jauni un veci. Izdodas gan veselības
uzlabošana, gan paaudžu sadarbība un kopā būšana. Šobrīd
Zaņas aktīvie projekta īstenotāji gatavojas divu dienu pasākumam vasarā.
Stāsta Aiga Jurova, projekta koordinatore Zaņā: „Nometnes mērķis – iepazīstināt nometnes dalībniekus, vienkāršā, rotaļu veidā ar uzņēmējdarbības pamatiem. Nometnes leģenda un programma vēl pilnībā nav izstrādāta, bet
ir iecere, ka nometnes laiks tiks aizvadīts, mijot uzņēmējdarbības nodarbības (nodarbības vadīs Džineta Rubule) ar
sporta un radošajām nodarbībām, lai nodarbību dalībniekiem šīs divas dienas būtu spraigas un interesantas. Nometni organizēsim 25. - 26. jūlijā. Ja ir interese un vēlēšanās
piedalīties, zvaniet uz Zaņas pagastu!”.
Šķēdes ētikas un estētikas nodarbībās paveikto varējām redzēt novada svētku laikā, kad izstādē „Ražots Saldū” šķēdenieki demonstrēja modes
skati. Tērpi un aksesuāri bija pašu darināti, un iespēja parādīt padarīto novadniekiem un svētku viesiem noteikti dod stimulu gan mazajiem, gan
lielajiem turpināt darboties. Arī Šķēdē būs vasaras aktivitātes, kurās sava un kaimiņu pagastu iedzīvotāji mācīsies uzņēmējdarbības pamatus, kopā
strādās un atpūtīsies.
Jaunauce gatavojas mākslas plenēram vasarā.
Stāsta Inguna Balcere, projekta koordinatore Jaunaucē: „Augustā Jaunauces pilī notiks mākslas plenērs visu paaudžu jaunaucniekiem, kurā pulcēsies pirmsskolas bērni ar savām māmiņām no „Knēveļu skoliņas”, kas izveidota projekta ietvaros, kundzes un jaunkundzes no vizuālās mākslas
studijas un citi interesenti, lai apgūtu jaunas prasmes dažādās vizuālās mākslas tehnikās. Rodošā iedvesma tiks gūta no brīnišķīgajiem pils interjeriem un skaistā pils parka. Mums ir svarīgi, lai plenērā darbotos gan tie, kuriem jau ir „āķis lūpā”, gan tie, kuriem liekas, ka tik smalkas lietas, kā
vizuālā māksla ir domāta tikai izredzētajiem, gan tie, kuri uzskata, ka brīvajā laikā laukos ir tikai jārušinās pa dārzu, jo „lauku cilvēkam nav laika
tādām muļķībām”. Nereti tieši šiem cilvēkiem - skeptiķiem ir mākslinieka dotumi… Tā kā Jaunauces pils ir izcila vieta, kur pulcēties radošām
personībām, tad aicināsim ciemos Saldus novada profesionālos un amatiermāksliniekus, lai glezno, zīmē… Piedāvāsim arī tik ekskluzīvu iespēju kā
zīmēt modeļus, kas tērpti 19. gadsimtam raksturīgos tērpos. Mums ir interesanti vērot, kā mākslinieki redz un savos darbos ataino mums tik ierastās
vietas. Plenēra noslēgumā būs radošo darbu izstāde pils kupolzālē.
Sātiņos top skaistas telpas un mēbeles muzeja krātuvei. Bijušās Sātiņu pamatskolas telpās tiks iekārtota muzeja krātuve, pagasta lielie un mazie
iedzīvotāji drīzumā ķersies pie muzeja materiālu apkopošanas un jauno plauktu iekārtošanas. Novadnieku pagastam būs jauna vieta, kur pulcēties
cilvēkiem, apzināt savas apkārtnes vēsturi, mācīt to jaunajai paaudzei.

Informāciju sagatavoja projekta direktore Laine Blūma
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība
2011. gada 14. jūlijā Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta 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
„Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Paveiktie darbi:
1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums.
2. Veikta iepirkuma procedūra Nr. AJŠPP 2011/3 ERAF Būvniecības
tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai.
3. Izstrādāts tehniskais projekts - SIA “Baltex Group”.
4. Veikta projekta būvekspertīze - SIA „Būves un būvsistēmas”.
5. Noslēgts līgums par projekta būvuzraudzību - SIA “Būves un būvsistēmas”.
6. Noslēgts līgums par būvniecības darbiem - SIA „Energoavots”.
7. Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību - SIA „Baltex
Group”.
Šobrīd ir apstiprināti projekta grozījumi, kas paredz apjomu maiņu
un projekta termiņa pagarinājumu līdz 2013. gada 13. jūlijam
Projekta mērķis:
1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana:
•
Urbuma rekonstrukcija;
•
Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve [ēkas rekonstrukcija (jumta, logu nomaiņa u.c.), atdzelžošanas iekārtas (q – 10
m3/h), plūsmas mērītājs; elektroinstalācijas; labiekārtošana,
t.sk. skalošanas ūdeņu nosēdaku izbūve; nožogojuma izbūve
250 m];
•
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija centrā [2078 m, DN 110,
63, 32; (30 % asfalts, 70 % grants segums].

2. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošināšana:
•
Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, izbūvējot jaunas iekārtas [Qopt - 60 m3/dnn, nožogojuma atjaunošana
(120 m), labiekārtošana (bruģis, zālājs), apgaismojums, notekūdeņu pieņemšana kamera, dūņu rezervuārs];
•
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija [2278 m, DN 250, 200,160;
50 % asfalts, 30 % grants, 20 % pļava].
3. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
•
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (L=793 m, DN 110, 63, 32;
40 % asfalts, 60 % grants segums).
Projekta kopējās izmaksas 512 991,05 lati. Attiecināmās izmaksas
ir 337 360.83 lati t.sk. atbalsta summa – ERAF līdzfinansējums 85 %
ir 286 756.71 lati.
Sīkāka informācija pie Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta
pārvaldes vadītāja Valda Gūtmaņa, 63846658, jaunlutrini@saldus.lv.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, 29855016, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu 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.

PAGASTOS
Lutriņu pagastā
Jūnijā skatāma Dzitas Jankovskas foto izstāde. Arī mākoņi ir dažādi,
kā pati autore tos nosauc – draiskie, negaisa mākoņi, saules rotaļas ar
mākoņiem… Ja to visu gribat skatīt klātienē, iegriezieties bibliotēkā!
Lutriņu pagasta bibliotēka pievienojas Latvijā uzsāktai lasītprieka
akcijai „Lasīšanas diena”, kura pirmo reizi notika 29. maijā. Jūnijā un
jūlijā bibliotēka gaidīs jaunāko klašu skolēnus „ Lasošajās trešdienās”.
Bērni iepazīsies ar jaunākajām grāmatām, mācīsies atrast sev vajadzīgo
literatūru plauktā. Kopīgi diskutēsim par grāmatām, kuras iekļautas ieteicamo grāmatu sarakstos, kuras jāizlasa vasarā.
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas vadītāja
Ligita Popsujēviča
2013. gada 17. maijā Lutriņu mazpulcēni ar saviem šķirnes trusīšiem
piedalījās izstādē Saldus novada svētkos. Mazpulcēni stāstīja par saviem
trusīšiem, ko dot ēst, kā ar viņiem apieties, par slimībām. Paldies sporta
nama direktoram, ka atvēlēja mums zālītē vietu, kur izstādīt savus trusīšus. Paldies visiem apmeklētājiem, kas mums veltīja tik jaukus, mīļus
vārdus!
30. maijā „Trušmīļu skolas” mazpulcēni ar saviem trusīšiem viesojās Lutriņu pagasta bērnudārzā „ Kāpēcītis”. Jūnijā dosimies uz izstādi
Remtē. Ja kādā pagastā rīkojat svētkus, lūdzu aiciniet mūs – Lutriņu
mazpulcēnu „ Trušmīļu skolu”.
Vēlam visiem Saldus novada iedzīvotājiem jauku, saulainu vasaru!
Informāciju sagatavoja Lutriņu mazpulku vadītāja,
trušmīļu krustmāte Gunta Romule

Lai gan deju kolektīvi vēl dejo, dziedātāji dzied, 4. maijā Lutriņu
klubā notika „Lielais pavasara koncerts”, kas ir kolektīvu atskaite par
ziemas sezonā paveikto. Amatierteātris rādīja pašu režisores Inese Kočetkovas dzīvē noskatītās un iestudētās ainiņas. Tās tika parādītas arī novada svētku laikā 18. maijā. Mazie „Sprīdīši’ sezonas laikā iemācījušies
daudz dejas un 2. jūnijā kopā ar Lutriņu pamatskolas 1. - 2. klašu deju
kolektīvu dodas uz Tirkšļiem Lietuvā, kur piedalīsies Tēvu dienas koncertā. Vokālisti dziedāja savas mīļākās dziesmas - gan tās, kas izskanēja
„Lutriņu Ziņģē”, gan šim koncertam īpaši gatavoto dziesmu ar Imanta
Ziedoņa tekstu. Katrs kolektīvs rādīja sevi, cik labi vien varēja. Pēc tam
visi kopīgi priecājās ballītē.
Lutriņu pagasts plaši tika pārstāvēts novada svētku izstādē „Ražots
Saldū”. Tajā savus darbus izrādīja Ainars Upenieks, Gunārs Olbačevskis, Milda Kunga, Ligita Gurska, Agrita Karlevica, Liene Lignicka.
Dainis Ūdris apskatei varēja izlikt tikai mazu daļiņu no savas senlietu
kolekcijas. Vislielāko interesi apmeklētājos raisīja „Trušmīļu skolas”
trušu izstāde pie Sporta nama. JDK „Vilks” piedalījās svētku koncertā
Kalnsētas parka estrādē kopā ar citiem jauniešu deju kolektīviem.
Kā vēlāk izrādījās Saldus novada svētku lietus bija nieks, salīdzinājumā ar to, ko dejotāji nākamajā sestdienā dabūja Kandavā, kur tika
izdejots deju svētku repertuārs Kandavas pilsētas svētkos.
Folkloras kopa „Lutriņi” 18. un 19. maijā piedalījās bērnu un jauniešu folkloras kustības „Pulkā eimu, pulkā teku” gada noslēguma sarīkojumā „Gudru ņēmu padomiņu” Alsungā. Tur kopā ar Austrumkursas
folkloras kopām tika parādīta kopējā programma un apgūtas jaunas spēles un rotaļas.
25. maijā notika PII „Kāpēcītis” izlaidums, kurā no bērnudārza atvadījās desmit bērni. Vadītāja Jana Jansone katru gadu izdomā interesan-
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tu scenāriju, kurā absolventi var sevi parādīt kā aktierus, dziedātājus,
dejotājus un muzikantus. Šogad galvenā varone bija mums visiem labi
zināmā Pepija.
Novusa sacensībās, kas notika maijā, 1. vietas ieguvējs - Oskars Strelnieks, 2. vieta - Arnoldam Dreimanim, 3. vieta Rolandam Dreimanim.
Lutriņu pamatskola vienīgā visā Kurzemē ir ieguvusi “Mammas dabas” vēstniecības karogu. To piešķir par aktīvu darbu dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar mežu. Visā Latvijā pavisam septiņām skolām ir
piešķirti šādi karogi. Lutriņu pamatskolā šis karogs svinīgi mastā tiks
uzvilkts 2. septembrī.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba
organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagastā
10. maijā Kalnu kultūras namā notika Nīgrandes pagasta amatiermākslas kolektīvu atskaites koncerts. Piedalījās visi seši amatiermākslas kolektīvi, kuri darbojas kultūras nama paspārnē. Kapela “Spēlmaņi” Arta
Šūlberga vadībā priecēja ne tikai ar muzicēšanu, bet arī ar jaunajiem,
oriģinālajiem tērpiem. Izjusti dziedāja vokālais ansamblis “Kalnu zēni”
Sanitas Zālītes vadībā, sieviešu vokālais ansamblis Astrīdas Ķetleres vadībā un sieviešu koris “Nīgrande” ar diriģenti Vitu Jerumani. Jauniešu
deju kolektīvs “Jumis” Ligitas Ķienes vadībā nu var lepoties ne tikai ar
raitu deju soli, bet arī pilnu Nīgrandes tautas tērpu - vienīgo Latvijā. Kopīgā īru dejā vienojās lieli un mazi līnijdejotāji no kolektīva “Ventas līnija”. Ar priekšnesumiem un tērpiem priecēja arī BJC “Augšventa” deju
kolektīva “Jumītis” mazie dejotāji Daces Bunkusas vadībā. Pirmo reizi
uz Kalnu kultūras nama skatuves kopā dejoja lielais “Jumis” un mazais
“Jumītis”. Skaļus aplausus un ovācijas izpelnījās Kalnu vidusskolas ielu
vingrotāju atraktīvais priekšnesums, kuru tikko iegādātais vingrošanas
stienis tapis, pateicoties vietējo uzņēmēju ziedojumiem. Noslēgumā
Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja Antra Jermuša pateicās amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem par ieguldīto darbu, aicinot visus izpriecāties ballē ar grupu “Diena bez pārtraukuma”.
18. maijā mūsu amatiermākslas kolektīvi bija pārstāvēti Saldus novada svētku gājienā.
Tomēr amatiermākslas kolektīviem turpinās aktīvas koncertēšanas
laiks. 24. maijā kapela “Spēlmaņi” piedalījās VII Starptautiskajā tautas
mūzikas festivālā “Lustes Jēkabpilī”. Tālais ceļš uz Jēkabpili tiek mērots jau ceturto gadu pēc kārtas, mūsu muzikanti ieguvuši daudz jaunu
draugu, kā arī iesaukti par “Feinajiem letiņiem”. Jau 25. maijā “Spēlmaņi” uzstājās Jelgavā Raiņa parkā kapelu skatē. Lai arī lija, skatītāju
netrūka un tika izcīnīta iespēja vasarā piedalīties Dziesmu svētkos. Bet
31. maijā “Spēlmaņiem” bija uzstāšanās Ventspilī.
Ražīgs bijis aizvadītais atskaites gads Kalnu kultūras namā - divi kolektīvi vasarā piedalīsies Dziesmu un deju svētkos!
Informāciju sagatavoja Kalnu kultūras nama vadītāja Ligita Ķiene

Pampāļu pagastā
Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej;
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
Šie vārdi ir sveiciens visiem maijā dzimušajiem pampāļniekiem!
Latvijas Republikas Neatkarība atjaunošanas dienai par godu Pampāļos viesojās mākslinieki no Rīgas. Koncerts bija sirsnīgs un skanīgs. Atliek just līdzi tiem, kuri pasākumu neapmeklēja, jo tiem, kuri šos svētkus
bija nolēmuši svinēt kultūras namā, ne mirkli nenācās vilties.
10. maijā pulcējāmies uz ikgadējo izpildītāju konkursu „Gada note”.
Kopā bija divpadsmit sniegumi, no kuriem tikai pieci no Pampāļiem. I.
Ziedoņa gadā caur pasaku „Par pogu” noskaidrojām labākos izpildītājus. Žūrija par labākajām atzina dziesmas „Auga, auga rūžeņa” izpildītājas – skolas kolektīva ansambli. Pie „Gada notes” laureāta nosaukuma
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tika visi dalībnieki. Pasākums šogad atzīmēja 15 dzimšanas dienu, kam
par godu piemiņas medaļas pasniedza visiem dalībniekiem un arī kādreizējiem dalībniekiem, ja viņi bija ieradušies. Ceļojošo skatītāju balvu
jau otro gadu saņēma Elīna Labanauska. Pasākumu kuplināja mīmu uzstāšanās, bet kopdziesma bija ar I. Ziedoņa vārdiem. Paldies sponsoriem un atbalstītājiem! Portālā draugiem.lv ir fotogalerijas no pasākuma.
Apskatieties! Varbūt rodas interese piedalīties nākošajā gadā. Nākamajā
gadā pasākuma apvalks tiks radikāli mainīts, bet būtība saglabāsies – tas
noteikti būs konkurss.
Maijā gatavojāmies Saldus novada svētkiem. Paldies visiem pašdarbniekiem, kuri piedalījās mēģinājumos un svētku norisē.
Svētki beigušies un tikai tagad sākam apzināties, ka pateicoties mūsu
ieguldītajam darbam, svētki bija izdevušies, norisēm bagāti. Arī pampāļnieku atbildības sajūta par savu veikumu kuplināja svētkus un prezentēja Pampāļu pagastu gan izstādē, gan pašdarbnieku uzvedumā.
Lielu darbu izstādes veidošanā veica Sandra Šēniņa, par to mīļš paldies visu pampāļnieku vārdā.
Par atbalstu un sapratni svētku programmas veidošanā lielum lielais
paldies Dagnijai Vilmanei, Marijai Sukutei, Aigaram Vējam, Jūlijai Puškarjovai, Marekam Našeniekam.
Paldies tiem pampāļniekiem, kuri piekrita izvietot izstādē savu roku
darinājumus. Un vēlreiz paldies pašdarbniekiem! Jūs esat ļoti nepieciešami savam pagastam!
18. un 19. maijā folkloras kopa „Pampāļi” piedalījās bērnu un jauniešu folkloras programmā „Pulkā eimu, pulkā teku”, kuras noslēguma
pasākums notika Alsungā.
4. maijā uz Pampāļu skolas 135. gadu jubileju un salidojumu pulcējās
bijušie audzēkņi un pedagogi. Koncertu sniedza tagadējie audzēkņi. Pasākuma devīze – „Lai šodiena apskauj pagātni”. Jubilejas pasākumā bija
apskatāma skolas absolventa I. Ķēpuļa fotogrāfiju izstāde „…gaisma”.
9. maijā skolā notika Eiropas dienas pasākums „Eiropas dažādība no
fizikas līdz mākslai”. Uz Eiropas dzimšanu un attīstību skatījāmies caur
dažādiem mācību priekšmetiem - sociālajām zinībām, vizuālo mākslu
un angļu valodu.
16. maijā mazāko klašu koris piedalījās sadziedāšanās koncertā „Tauriņu balsis”, kurš notika Saldū.
17. maijā Pampāļu pamatskolas 9. klasei skanēja pēdējais zvans. Sākas eksāmenu laiks! Lai veicas!
17. maijā notika Muzeja nakts pasākums „Iepazīsti. Sagaršo. Saredzi”. Aktivitātes skolā un skolas muzejā vadīja skolotājas D. Vilmane
un A. Baltiņa. Notika speciālās, muzeja nakts skābeņu zupas degustācija. Pasākums noslēdzās A. Hartmaņa privātajā senlietu muzejā ar konkursiem un viktorīnām.
29. maijā skolas kolektīvs piedalījās lasīšanas dienā „Dalies lasītpriekā kopā ar visu Latviju”. 15 minūtes tika veltītas mīļākajai grāmatai.
30. maijā 5. - 8. klašu skolnieki tikās konkursā „Zini vai mini”.
31. maijā mācību gada noslēguma pasākums „Visas pieturas zīmes
ir izdomātas”. Katras klases skolēni sniegs skolai dāvanu – I. Ziedoņa
literāro darbu iestudējumu. Šajā pasākumā sveica tos skolniekus, kuru
sekmes un uzvedība, mācību gada laikā ir bijusi par paraugu visiem.
29. maijā savu izlaidumu svinēja P.I.I. „Pumpuriņš” sagatavošanas
grupa. Izlaidums sākās ar Tērvetes dabas parka apskati, ar ciemošanos
Rūķu dārzā un rūķu tēlošanu. Pēc brauciena vagoniņā pa apburto mežu,
bērni nokļuva pie Raganas. Lai varētu tikt pie bērnudārza beigšanas
apliecības, jāiztur Raganas uzliktie pārbaudījumi. Kad tas bija godam
izdarīts, notika jautrošanās rotaļu laukumā. Nobeigumā bija pikniks un
skolotāja izsniedza apliecības, kurās rakstīts, ka sagatavošanās skolai ir
godam izturēta.
Visu maiju Pampāļu bibliotēkā apskatāmas svarīgiem notikumiem
veltītas tematiskās izstādes. Visu maiju bija apskatāma Initas Perševicas
gleznu izstāde.
Bibliotēkas fonds papildināts ar jaunām grāmatām. Laipni aicināti
iepazīties ar tām!
Ārā sauc ilgi gaidītā vasariņa, tāpēc turnīrs dambretē tiek uz kādu laiku pārtraukts, lai uz rudens pusi atkal sauktu kopā tos, kas pieteikušies.
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Maija beigās beidzās ES ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Papmāļu pagasta Pampāļu ciemā”.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Rubas pagastā
9. maijā Rubas speciālajā internātskolā noslēdzies
nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atbalstītais
projekts „Zaļās spēles”, kura mērķis bija izgatavot vides izglītībai nepieciešamos materiālus un aprīkojumu
parka zaļajā zonā pie skolas izvietotajās, pašu spēkiem
gatavotajās aktivitāšu stacijās un spēlēs, kuru izgatavošanā izmantoti vietējie dabas materiāli un otrreizējās izejvielas, kā arī
ekoloģiski, videi nekaitīgi apdares materiāli.
Bērni skolotāju vadībā, izmantojot no projekta līdzekļiem par Ls
400 iegādātos modernos instrumentus kokapstrādei, izgatavojuši spēles
„Meža cirks”, „Meža atmiņas spēle”, „Lielā dambrete”, „Domino” , gan
aktivitāšu stacijas ar čūsku, svara stieņiem, hantelēm un citiem objektiem. Šajā dienā kopā ar mums jau tradicionālajā dabas zinību cikla mācību priekšmetu pasākumā „Laižam mežā” bija arī citu Saldus novada
un Auces speciālo klašu bērni, Rubas pamatskolas 4. klases audzēkņi,
bet meža zinības visiem pārbaudīja Tērvetes dabas parka Mežamāte,
Rūķu Māmiņa un Zaķis. Šo pasākumu atbalstīja A/S „Latvijas valsts
meži”, „Mammadaba”, „Tērvetes dabas parks”, „Dienvidkurzemes
mežsaimniecība”. Priecāsimies, ka Rubas pagastā būs vieta, kur brīvo
laiku varēs pavadīt gan dažāda vecuma bērni, gan tūristi, kas bieži apciemo Reņģes pili.
Fotogrāfijās - projekta gaita.
Informāciju sagatavoja LVM programmas “Izzini mežu!” vadītāja
Rubas speciālajā internātskolā Gunta Skuja

Saldus pagastā
No 18. maija līdz 26. maijam Saldus pagastā viesojās Gruzijas Signagi pilsētas folklorsa kopa „Zedashe”.
Koncerti notika Saldus novada svētkos, Kuldīgā, Saldus pagasta svētkos un Rīgā Latviešu biedrības namā, kur sadancojām kopā ar
VPDK „Druva”, svinot Gruzijas neatkarības svētkus!
Draugiem no Gruzijas izrādījām Latviju - ekskursijas notika Druvā,
Saldū, Kuldīgā, Ventspilī, Rundāles pilī un Rīgā.
Ciemiņi aizbrauca ļoti iepriecināti par sirsnīgo uzņemšanu un skaisto
Latviju!
Fotogrāfiju autors – Uldis Lācis
Informāciju sagatavoja Druvas Kultūras nama kultūras darba
organizatore Ļuba Kapteine

Folkloras kopa „Zedashe” uzstājas Saldū, JIC “Šķūnis”

Folkloras kopa „Zedashe” uzstājas Saldū, JIC “Šķūnis”
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Zaņas pagastā
17. – 18. maijā pārstāvējām Zaņas pagastu Saldus novada svētkos
un to ietvaros organizētajā izstādē „Ražots Saldū”. Paldies ikvienam
iedzīvotājam, kurš piedalījās svētku gājienā, veiksmīga izstādes stenda
tapšanā, O. Kalpaka laukuma skatuves priekšnesumu tapšanā, sportistiem. Sirsnīgs paldies saliedētajai komandai par interesantām idejām un
to veiksmīgu realizēšanu šajos svētkos.
22. maijā svinējām bērnudārza grupas „Vārpiņa” izlaidumu. Izlaidumā negaidīts pārsteigums – viesos atbraukusi Pepija Garzeķe un no
Stokholmas atlidojis Karlsons, līdzi paņemot trīs viskaistākos suņus.
25. maijā Zaņas skolas telpās viesojās amatierkolektīvs no Skrundas
novada Rudbāržiem ar iestudētu izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
4. maijā Zirņu pagasta pārvaldes zālītē bija pulcējušies Zirņu ļaudis, lai noskatītos Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
veltīto pašdarbnieku koncertu. Koncertā bija iespēja noskatīties fragmentu no J. Jurkāna lugas “Vistas” Zirņu amatierteātra sniegumā un V.
Dāvida komēdiju vienā laidā “Tukša muca tālu skan”. Skatītāju aplausi
bija apliecinājums tam, ka koncerts bija izdevies un radījis svētku sajūtu
katra skatītāja sirdī. Zirņu amatierteātris ir vēl pavisam jauns kolektīvs
un iespēja parādīt iestudēto lugu, bija ģenerālmēģinājums gaidāmajiem
Saldus novada svētkiem.
Maijs pagāja Saldus novada svētku gaisotnē, jo, lai sagatavotu pagastu prezentējošos materiālus, tika iesaistīti visi pagasta darbinieki. Tika
apbraukātas lielākās pagasta zemnieku saimniecības un uzņēmumi, lai
savāktu informāciju, bukletus un nofografētu ražošanas procesus. Pagasta darbinieces izgatavoja stilizētus zirņu ziedus no organzas, tie kalpos kā rota atpazīstamībai ejot gājienā. Ceturtdienas pēcpusdienā visi
materiāli un prezentācijas rekvizīti, kā arī dekorācijas tika nogādātas
Saldus sporta centrā un iekārtota ekspozīcijas vieta. Piektdienā un sestdienā – Saldus novada svētku laikā - stendā dežūrēja pagasta pārvaldes
darbinieces un pārstāvis no skolas. Gatavošanās svētkiem bija intensīva
un nedaudz arī nogurdinoša, bet visu atsvēra gandarījuma sajūta par labi
padarītu darbu un iespēju parādīt Zirņu pagasta attīstību un iespējas nākotnē. Paldies Zirņu pagasta zemniekiem un uzņēmējiem, kuri piekrita
piedalīties, īpašs paldies biškopei Ilgai Griķei par netradicionālajām medus maizītēm, ābolu audzētājai Valdai Viļumai par āboliem degustācijai,
Ivetai Aunai par vaska svecēm un rokdarbniecēm par darbiņiem izstādei.
Paldies Zirņu amatierteātrim par aktīvu līdzdalību svētkos.
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta kultūras darba organizatore
Agrita Rimkus
16. maijā Zirņu pamatskolā notika pēdējā zvana pasākums 9. klases
skolēniem. 8. klase bija sagatavojusi dažādus norādījumus, pārbaudīja
uzkrātās zināšanas un radīja noskaņojumu, lai devītklasnieki varētu sagatavoties savai eksāmenu sesijai. Vēlējumus un apsveikumus bija sagatavojušas arī pārējās klases. Kā katru gadu, arī šogad 9.klases skolēni
un viņu audzinātāja atstāja savas pēdas skolas pamatos.
17. maijā 5. – 9. klases skolēni un viņu audzinātājas piedalījās
pasākumā „Meža ABC” Kuldīgas novada Padures pagastā. Skolēni iepazinās ar meža audzēšanas ciklu un procesiem mežā 27 pieturās. Skolēni atzina, ka šāds pasākums ir ļoti noderīgs. Zēniem vislabāk patika
darbošanās ar meža tehniku, kuru varēja izmēģināt.
18. maijā skolas un pirmsskolas kolektīvs kopā ar skolēniem piedalījās Saldus novada svētku gājienā.
18., 19. maijā skolas folkloras kopa “Zirņi” piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku” Alsungā. Pils
pagalmā plānoto atklāšanas koncertu nācās atlikt spēcīgā pērkona lietus
dēļ. Vai nu tāpēc noskumām? Kopā ar Ziemeļlatgales bērniem koncerts
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tika sarīkots
sporta zālē.
Konkursu laureātu
koncerts
“Zvaigžņu
sega” notika Alsungas
baznīcā.
Svētdiena
sākās ar aizrautīgu rotaļu un spēļu
rītu Ziedu
lejas estrādē.
Dalībnieki mācījās citu novadu rotaļas un citiem mācīja Pampāļos pierakstīto “Kas tur kūra uguntiņu?” Novadu koncertā “Gudru ņēmu padomiņu” Zirņu meitas Sindija un Smaida sauca dziesmu “Es stāvēju agru
rītu”. Lielākai daļai bērnu šis bija pirmais festivāls, kura laikā iepazīti
jauni draugi, jaunas rotaļas un dziesmas, gūta tautas tērpa valkāšanas
pieredze, kā arī sajusta kaut maza daļa no savdabīgā Suitu novada kultūras mantojuma.
23. maijā pirmsskolas bērni bija ekskursijā uz Kalvenes zoodārzu
„Cīruļi”.
24. – 25. maijā 7./8. klase kopā ar vecākiem devās nakts pārgājienā pie Pakuļu ezera. Skolēni izbaudīja dažādas aktivitātes dabā – vārīja
zupu, makšķerēja, spēlēja volejbolu, vizinājās ar laivu, spēlēja dažādas
spēles. Liels paldies Sindijas Dambrauskas tētim, Dāniēla Liepkalna vecākiem par izturību un kopā būšanu, kā arī Smaidas Kliemanes ģimenei
par atsaucību klasesbiedru nodrošināšanā ar transportu.
30. maijā ar atraktīvām sporta spēlēm svinējām mācību gada
noslēgumu. Klašu komandas sacentās soda metienu, regbija bumbas,
lidojošā šķīvīša mešanā, futbola bumbas sišanā cauri riņķiem un ūdens
nešanā ar karoti. Kopvērtējumā 1. – 4. klašu grupā 1. vietu ieguva 3.
klase, 2. vietu - 4. klase, 3. vietu – 2.klase. 5. – 9.klašu grupā 1. vietu
ieguva 7./8. klases komanda, 2. vietu – 9. klase, bet 3. vietā ierindojās
6. klases komanda.
31. maijā svinīgā pasākumā tika godināti skolēni ar labām, teicamām sekmēm un labu, priekšzīmīgu uzvedību. Šogad pateicības saņēma
24 skolēni.
Izlaidums Zirņu pamatskolā notiks š.g. 15. jūnijā plkst. 18:00
Novēlam visiem skolēniem drošu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Informāciju sagatavoja Zirņu pamatskolas direktores vietniece
ārpusstundu darbā Līga Liģeiķe

Zvārdes pagastā
Sezonas noslēguma koncertā Zvārdes pagasta pašdarbības kolektīviem piedalījās dramatiskais teātris ar Edvarda Vulfa lugu „Līnis murdā” un pašu sacerētu, iestudētu izrādi „Nopietni un pa jokam”. Šo izrādi
papildinātā variantā spēlējām arī Saldus novada svētkos. Koncertā uzstājās arī pagasta zemessargu ansamblis ar savām dziesmām.
Nopietni gatavojāmies Saldus novada svētku pasākumiem.
Svētku pasākumos tika iesaistīti visi pašdarbnieki, kā arī sportisti.
Liels paldies Striķu pamatskolai par lielo atsaucību, īpaši skolotājai Vinetai Jurevicai par iestudējumu.
Mūsu pagasta dzejnieces Emīlijas Cālītes un mūzikas autora Rolanda Kleinberga kopdarbs – dziesma „Zvārdei”, kuras pirmatskaņojums
atskanēja Saldus novada svētkos. Uzstājās pagasta zemessargu ansamblis - vadītāja Indra Eisule, Striķu pamatskolas bērni ar dziesmiņu „Pelēnu skola” un skolotāji.
Informāciju sagatavoja Sarmīte Būmeistere

SALDUS NOVADA DOME SVEIC JŪNIJA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Melnām nedienām pa vidu
Vienmēr lai kāds celiņš balts!
Celies spārnos, pūlies lidot Arī tad, kad izplest spārnus
Neatļauj Tev lietus šalts!

Jānis Melķerts - 70
Asna Ābola - 75
Ausma Eversone - 80
Elza Andersone - 90

Ļaunumu kā liepas zaru
Viedām rokām atstum nost,
Nāks tad saule,
Nāks tad mēness
tevi varavīksnē jozt.
(K. Apškrūma)

Kursīšu pagastā
Juris Salaks - 50
Līga Melnbārde - 55
Inta Plāce - 60
Indulis Krastiņš - 65
Nellija Iesalniece 75
Emīlija Lazdāne - 80

Ezeres pagastā
Iveta Ozola - 55
Jānis Ziemelis - 55
Ināra Šmita - 60
Dzintra Kalniņa - 65
Ausma Laimiņa - 65
Antons Koreņiks - 70
Dzidra Birzniece - 75
Alberts Ļaudanskis - 80
Zita Ramona - 80
Ārija Valeine - 85

Lutriņu pagastā
Nikolajs Bolgovs - 55
Aivars Matrēvics – 55
Paulis Meņģelis – 55
Povils Upanovičs – 60
Vija Zeile – 60
Jānis Jēkabsons – 65
Silvija Olbačevska – 70
Rita Ašaka – 75
Anna Ķezbere – 80
Velta Folkheima – 85

Jaunauces pagastā
Gunārs Radvils - 70

Nīgrandes pagastā
Tatjana Dārzniece - 50
Ģenute Ģelžina - 50
Jānis Zālītis - 50
Sandra Romanova - 55
Maruta Viežauska - 55
Ilmārs Prauliņš - 60
Viktors Mehaņikovs - 65
Adele Gelžina - 70
Zīna Burbe - 85

Rubas pagasts
Rimants Končus - 50
Inese Sotniece - 55
Angelija Janule - 60
Stasis Azlauskis - 65
Nadežda Golomazova - 75
Aina Medne - 75
Elma Čampare - 80
Šķēdes pagastā
Zigurds Stepiņš - 55
Ēriks Gūtmanis - 65
Laimonis Driķis - 80
Ilga Ose - 80
Jaunlutriņu pagastā
Vaira Maura - 60

Novadnieku pagastā
Gunta Pabērza – 50
Andris Līdaks – 50
Dzintra Seņkoviča – 55
Māris Grīnbergs – 70
Lidija Stepiņa – 70
Voldemārs Stepiņš – 70
Ruta Sproģe – 70
Mirdza Pilēģe - 80

Pampāļu pagastā
Inars Kārkliņš – 55
Agita Krīgere – 55
Ziedonis Bužoks – 60
Veronika Cekule – 70
Andris Neilands – 70
Ilga Karlsone – 80
Dzidra Belsone - 85
Saldus pagastā
Jānis Egle – 50
Arnolds Zunda - 55
Ingrīda Ivanova - 60
Vilis Meženieks - 60
Velta Štube - 70
Rasma Demitere - 70
Hilda Marta Kīna - 75
Egons Snipke -75
Vilma Ciemgale - 85
Dzidra Cābele - 85
Vadakstes pagastā
Ivars Guļaško- 50
Arnis Kraujutis- 50
Zaņas pagastā
Imants Krūmiņš - 50
Astra Upīte – 55
Valerians Gricjus - 65
Guna Grīna - 70
Zirņu pagastā
Irēna Biļdejeva - 50
Aldis Strazds - 50
Irēna Šanca - 50
Ziedonis Drulle - 55
Jānis Peterlevics - 55
Sandra Zusmane - 55
Vjačeslavs Žakovka - 55
Svetlana Dinsberga - 60
Aivars Punkstiņš - 60
Brigita Zaneriba - 60
Rasma Gaiķe - 65
Valdis Raudums - 70

Ilmārs Auns -75
Jānis Dāliņš - 75
Alma Dēvita - 75
Elvīra Asberga - 94
Zvārdes pagastā
Uldis Āmars 80
Saldus pilsētā
Vivanda Āmare – 70
Marija Eglīte – 70
Irēna Gailīte – 70
Aldona Grūbe – 70
Aija Kapteine – 70
Ludmila Leite – 70
Jānis Ozols – 70
Spodra Pāla – 70
Vaira Roderte – 70
Vilnis Vilemsons – 70
Anatolijs Cukanovs – 75
Harijs Gods – 75
Inese Mūrniece - 75
Ņina Ozoliņa – 75
Ausma Upmane – 75
Dzidra Urbāne – 75
Biruta Ziemele – 75
Viktors Žubiks – 75
Alfrēds Bērziņš – 80
Nadežda Celma – 80
Zita Fogele – 80
Harijs Jaucis – 80
Ārija Krieviņa – 80
Rodrigo Lagzdiņš – 80
Jeļena Lukašēvica – 80
Marija Ļasoviča - 80
Silvija Ošeniece – 80
Elizabeta Cederštrema – 85
Ausma Raboviča - 85
Skaidrīte Gulbe – 90
Lidija Kronlīna – 90
Silvija Liepa – 90
Zinaida Ķiģele - 92
Franciska Švintecka – 93
Marijanna Dzalbe - 93

pasākumu kalendārs JŪNIJAM
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

23.06. plkst. 20:00 Līgo svētku lielkoncerts „Nāc un dziedi, dejo, gavilē!”
par godu aktrises Olgas Dreģes 75 gadu jubilejai - kopā
ar Latvijas labāko teātru aktieriem, lielā tautas sadziedāšanās Arvīda Platpera vadībā plkst. 22:00 un Lustīgā Līgo
nakts zaļumballe kopā ar grupu “Dakota” plkst. 23:00.
Biļešu cenas LVL 3.00, 4.00, 5.00 „Biļešu paradīze” un
SKC kasē. Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieeja bezmaksas

1.06.-31.08.

„Mans vasaras ceļojums – Latvijā, Eiropā, pasaulē” ESIP tematiskā literatūras izstāde lietotāju apkalpošanas
nodaļā

14.06.

14. jūnija dienas izstāde „To nevar un nedrīkst aizmirst”
lietotāju apkalpošanas nodaļā

27.06.

Jauno grāmatu diena

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

visu mēnesi

Izstādes: „Novads un tā ļaudis jūnijā”, „Ko devuši, ko
ņēmuši: pilsētas galvas 1859.-2013.”, „Mazs noslēpums
acu mirdzumā”, „Artai Dumpei- 80”

visu mēnesi

Zibenskonkurs: „Tavs vārds ir Jānis, ko Tev māte, tēvs ir
devis” bērnu literatūras centrā

18.05. – 27.10.

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

26.05. - 28.07.

Artas Dumpes tēlniecība izstādē „Gājputna atgriešanās”
SALDUS TIRGŪ

21. - 22.06.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Jāņu tirgus
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pasākumu kalendārs JŪNIJAM
13.06.

Orientēšanās sacensības "ABC-2013" Bērzu karjerā

23.06. plkst. 23:00

Balle kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”

15.06. plkst. 10:00

"Velo spiets" Saldū, Saldus ezera pludmalē

30.06.

Sacensības šaušanā ar pneimatisko gaisa šauteni

Saldus ezera svētki

28.07.

Sacensības volejbolā

30.06. plkst. 13:30

Dziesmu svētku karoga pacelšana pie Lutriņu pagasta
padomes

15.06. plkst. 18:00

Kalnu vidusskolas 9. klases izlaidums Kalnu kultūras
namā

20.06. plkst. 20:00

Vasaras saulgriežu uguns rituāls Kalnaišu kalnā

22.06. plkst. 18:00

Kalnu vidusskolas 12. klases izlaidums Kalnu kultūras
namā

23.06. plkst. 20:00

Līgo vakara koncerts un balle Rožlejas estrādē

15.06. plkst. 12:00
Jūnijā pēc
kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts futbolā Saldus pilsētas
stadionā

30.06. plkst. 11:00

Kurzemes sacensības suņu daudzcīņā Saldus stadionā

KAPELLERU NAMĀ
Pirmd,, trešd.
plkst. 18:00

Aerobika ar deju un spēka elementiem

Ceturtd. plkst.
16:00

Filcēšanas nodarbības

Ceturtd. plkst.
18:00

Dekupāžas nodarbības

Cetrutd. plkst.
18:00

Teātra mākslas nodarbības

Otrd., ceturtd.
plkst. 14:30

Mūzikas nodarbības 6 - 9 gadus veciem bērniem,
nodarbības pieaugušajiem un bērniem pēc individuāla
pieraksta
LIELĀS UN ZAĻĀS IELAS KRUSTOJUMĀ

14.06. plkst. 15:00

Represēto piemiņas pasākums pie piemiņas akmens
EZERES PAGASTĀ

15.06. plkst. 17:00

Ezeres vidusskolas 9. klases izlaidums Ezeres kultūras
namā

23.06. plkst. 20:00

Līgo svētku pasākums Ezeres parka estrādē
RUBAS PAGASTĀ

22.06.

Jāņu ielīgošanas pasākums Rubas tautas namā

30.06.

Dziesmu svētku karoga pacelšana
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

14.06. plkst. 16:30

Represēto piemiņas vietas atklāšana Jaunlutriņu jaunajā
parkā

15.06.

Jaunlutriņu pamatskolas 9. klases izlaidums Jaunlutriņu
tautas namā

22.06.plkst. 16:00

Līgo dienas ieskandināšana pie Jaunlutriņu pamatskolas
ŠĶĒDES PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

No 1. līdz 15.06.

Radošās darbnīcas „Dzīvo vesels” - ārstniecības augu
vākšana un izmantošana Pampāļu bibliotēkā

14.06. plkst. 16:00

„Margrietiņu balle” pensionāriem Pampāļu kultūras
namā

14.06. plkst. 17:00

Zaņas pagasta amatierteātris „Oga” rāda priekšnesumu
„Mīlestība ir tik stipra…” Pampāļu kultūras namā

14.06. plkst. 18:00

Piemiņas brīdis 1941. gada 14. jūnija represiju upuriem
Pampāļu pagasta centrā

15.06. plkst. 19:00

Izlaidums Pampāļu pamatskolā

23.06. plkst. 22:00

Līgo balle Pampāļu parkā

30.06. plkst. 13:30

Dziesmu svētku karoga pacelšanas pasākums Pampāļu
pagasta centrā
SALDUS PAGASTĀ

20.06. plkst. 19:00

Jāņu ielīgošana Saldus pagasta dīķmalā. Piedalās - folkloras kopa „Druva”, vokālā grupa „Druvas tonis”,
VPDK „Druva” un „Druvas Seniori”

30.06. plkst. 10:00

Dziesmu svētku karoga pacelšana pie Saldus pagasta
pārvaldes ēkas

15.06. plkst. 11:00

Tikšanās bērnudārza „Vārpiņa” bijušajiem un esošajiem
pedagogiem un darbiniekiem kopā ar Edgaru Ziņģi Zaņas skolā. Līdzi ņemot „groziņu”, patīkamas atmiņas
un labu garastāvokli. Informācija pa tel. nr. 25621005,
(Ilma) vai 22486200 (Inta)

23.06. plkst. 21:00

Līgo vakars kopā ar Zaņas pagasta pašdarbnieku kolektīviem. Tradicionāli, noteiksim veiksmīgākos Līgo vainaga īpašniekus. Šogad jaunums – Līgo loterija. Par loteriju
informācija abos pagastā esošajos veikalos. Bezmaksas
zaļumballe kopā ar „Pitstop” no Liepājas

ZAŅAS PAGASTĀ

22.06. plkst. 15:00

Līgo dienas pasākums Šķēdē

Visu jūniju

Dzitas Jankovskas fotogrāfiju izstāde „Mākoņu spēles”
Lutriņu bibliotēkā

14.06. plkst. 18:00

Represēto piemiņas pasākums pie Lutriņu pagasta pārvaldes ēkas

14.06. plkst. 17:00

Represēto piemiņas pasākums pie Zirņu pagasta pārvaldes ēkas

15.06. plkst. 18:00

Izlaidums Lutriņu pamatskolā

15.06. plkst. 18:00

Izlaidums Zirņu pamatskolā

23.06. plkst. 20:00

Puķu ugunskura palaišana Lutriņu centra dīķī

22.06. plkst. 18:00

23.06. plkst. 20:30

Amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums „Līgo!” pie
Lutriņu pamatskolas

Vasaras saulgriežu pasākums tradīciju vietā pie Zirņu
pamatskolas - „Jezga ap zirņiem” Zirņu amatierteātra
izpildījumā un citas izdarības

23.06. no plkst.
21:00

Siera siešana, vainagu izstāde, ugunskura maizes cepšana Lutriņu pamatskolas Zaļajā klasē

23.06. plkst. 22:00

Ugunskura iedegšana Lutriņu centra dīķī

LUTRIŅU PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

23.06. plkst. 19:30

Zvērde līgo. Būs fragments no Rūdolfa Blaumaņa lugas “Trīnes grēki” “Lielbērzu” pagalmā, spēlēs Zvārdes
amatierteātris, pēc izrādes - dejas

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 29, 2013. gada jūnijs. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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