2013. gada APRĪLIS

Aktualitātes
Atklāta jaunā Saldus mūzikas un mākslas skolu ēka
22. martā svinīgi tika atklāta jaunā Saldus mūzikas un mākslas skolu ēka. Bija sapulcējušies abu skolu audzēkņi ar ziliem un zaļiem baloniem, prieku sejā un pacilātu noskaņojumu. Tāpat bija ieradušies arī bērnu vecāki, draugi un citi interesenti.
Svinīgo pasākumu atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, kura uzsvēra, ka ēka īpaši pielāgota, lai pēc iespējas veiksmīgāk palīdzētu uzplaukt jaunajiem talantiem mūzikas un mākslas jomā Saldū. I. Rassa pateicās visiem, kuri iesaistījušies jaunās
ēkas tapšanā, kā arī deputātiem, kuri balsoja par šī projekta uzsākšanu. Klātesošos uzrunāja
arī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāves. Būvdarbu veicējs SIA „Arčers” pārstāvis dāvināja
zuzafonu Saldus mūzikas skolai, bet lietus koku Saldus mākslas skolai. Viņam esot bijis
prieks strādāt pie tik skaista, sarežģīti arhitektoniska projekta. Tehniskā projekta autora SIA
„Made arhitekti” pārstāvis Miķelis Putrāms atzina, ka šī skolas ēka veidota kā sapņu skola.
Visi projekta tapšanā iesaistītie darbinieki paši kādreiz mācījušies mūzikas vai mākslas
skolās, tāpēc tika radīta tāda skola, kurā paši gribētu mācīties.
Neviltots prieks un lepnums par jauno ēku ir Saldus mūzikas skolas direktoram Artūram
Maculēvičam un Saldus mākslas skolas direktorei Vēsmai Krūmiņai. Pēc svinīgajām uzrunām gaisā tika palaisti zaļie un zilie baloni, veidojot krāšņu salūtu. Jaunajā ēkā zaļā krāsa
norāda, ka telpās darbojas Saldus mūzikas skola, bet zilā – Saldus mākslas skola.
Ēkas būvniecība ilga vairāk nekā pusotru gadu. Projektu vadīja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Baiba Mūsiņa, asistēja un būvdarbu vadībā piedalījās Saldus novada
pašvaldības celtniecības inženieris Normunds Ozoliņš.

2010. gada 16. decembrī noslēgta vienošanās starp Valsts reģionālās
attīstības aģentūru un Saldus novada pašvaldību par projekta „Interešu
izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas
skolas ēku”. Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/018/056 īstenošanu.
Informāciju sagatavoja p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 21. marta domes sēdē pieņemtie
lēmumi:
1.
Pieņemt dāvinājumu - 17 gleznas par kopējo vērtību
Ls 25 050 no Īras Rozentāles.
2.
Iecelt Santu Liepu par Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu
pamatskolas direktori.
3.	Apstiprināt precizētos Saldus novada domes 2013. gada 24.
janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 „Par veselības pabalstu”.
4.
Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 24.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par grozījumiem 2010. gada 28.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Saldus novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem””.
5.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10 „Par naudas balvas
piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu”.
6.	Aktualizēt atsavināšanas procesu pašvaldības nekustamajam
īpašumam – zemes gabalam Kalna iela 22A, Saldus, kadastra Nr. 8401
006 0239.
7.	Aktualizēt atsavināšanas procesu pašvaldības nekustamajam
īpašumam – zemes starpgabalam Apvedceļš 3A, Saldus, kadastra Nr.
8401 002 0129.
8.	Aktualizēt atsavināšanas procesu pašvaldības nekustamajam
īpašumam – zemes starpgabalam Dārza iela 1C, Saldus, kadastra Nr.
8401 009 0211.
9.	Aktualizēt atsavināšanas procesu pašvaldības nekustamajam
īpašumam – zemes starpgabalam Pakalnu iela 11A, Saldus, kadastra Nr.
8401 004 0193.
10. Izdarīt grozījums Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolas nolikumā.
11.
Izdarīt grozījumu Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta
pārvaldes nolikumā.
12. Izdarīt grozījumu Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes nolikumā.
13. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Latvijas
Multiplās sklerozes asociācija” Saldus nodaļa sabiedriskās aktivitātes
„Atbalsta pasākumi 2013” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā. Līdzfinansējumu piešķirt no 2013. gada Saldus novada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
14.	Atļaut norakstīt no Novadnieku pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru parādu Ls 403.27 apmērā, kā maksu par telpu
nomu un komunālajiem pakalpojumiem.
15. Pieņemt Saldus novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē
SIA „Saldus komunālserviss” pamatlīdzekļus – ēkas (būves), kas atrodas nekustamā īpašuma Skrundas iela 2, Saldus, kadastra Nr. 8401 509
0020.
16.	Atmaksāt pirms termiņa kredītu Ls 57 672.06 apmērā Valsts
kasei par līguma A2/1/11/525 projekta „Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukcija” realizācijai.
17. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz LVL 338 000 apmērā līdz 20
gadiem Saldus pamatskolas, Saldus vakarskolas un Druvas vidusskolas
ēku sakārtošanas projektu realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.

18. Piešķirt papildus finansējumu projekta „Saldus speciālās p.i.i.
„Cerībiņa” piebūves būvniecība” īstenošanai LVL 99 394,60.
19. Iesniegt projektu „Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai” ar projekta kopējo budžetu Ls 34
363,90 Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātas projektu iesniegumu atlases
konkursam.
20. Iesniegt projektu „P/A „Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta
dienas centra ēkas pieejamības uzlabošana” ar projekta kopējo budžetu Ls 17 879,96 Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātas projektu iesniegumu
atlases konkursam.
21. Iesniegt projektu „Aizsargstādījumu izveide ražošanas teritorijām Saldus pilsētas ZR daļā” ar kopējo budžetu Ls 24 000 Eiropas
Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” atklātas projektu iesniegumu atlases konkursam.
22. Iesniegt projektu „Zirņu pagasta Dienas centra izveide” ar
projekta kopējo budžetu Ls 16 940 Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātas
projektu iesniegumu atlases konkursam.
23.	Apstiprināt samaksu par Pampāļu pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
24. Piešķirt biedrībai „Saldene” patapinātajam nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 6A, kadastra nr. 8401 008 0115, Saldus nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par laika periodu no 2013.
gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
25. Nodot patapinājumā nodibinājumam „CEMEX Iespēju fonds”
telpas Druvas vidusskolā, Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus
novads līdz 2020. gada 31. decembrim.
26. Pirms termiņa atmaksāt kredītu Ls 100 000 Valsts kasei par līguma A2/1/12/340 projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada
Kursīšos” realizācijai.
27. No 2013. gada 1. maija noteikt maksu par katru pie nosacītā
mitruma 40% iegūtās kūdras tonnu Ls 0,55 (bez PVN) Saldus novada
teritorijā esošajos kūdras ieguves purvos.
26. Pieņemt bez atlīdzības no Valsts aizsardzības militāro objektu
un iepirkumu centra valsts kustamo mantu - 8 pilnkrāsu informatīvos
stendus (1000 x 715 mm) ar bilances vērtību Ls 1428,32.
27. Ierosināt pārvaldes procesu un vērsties Zemkopības ministrijā
par valsts meža zemes - Veides mežs, Saldus pilsēta, Saldus novads,
kadastra Nr. 8425 004 0034, daļas, aptuveni 15 ha platībā atsavināšanu
un nodošanu novada pašvaldības īpašumā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – kapsētas ierīkošanai.
28. Piedalīties kā partnerim projektā „Dabas aizsardzības plāna
atjaunošana dabas liegumam „Sātiņu dīķi””. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā garantēt līdzfinansējumu Ls 8 000 no pašvaldības budžetā projektiem paredzētā finansējuma 2013. gadā.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība
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
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„Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Līguma kopējās 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.
Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 6. jūlijam.
Projekta ietvaros plānota:
•
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (centra maģistrālo vadu un
daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija, L=2790 m);
•
kanalizācijas sistēmas paplašināšana – pašteces vadu izbūve
(120 m);
•
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija - īpaši bojāto posmu rekonstrukcija (1690 m);
•
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) rekonstrukcija - jaunu
NAI (Q –50 m3/ dnn) izbūve esošo NAI teritorijā;
•
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (centra maģistrālo vadu un
daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija, L=2790 m).
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”;
•
izsludināta iepirkuma procedūra SNP 2013/24.
Iepirkuma dokumenti apskatāmi www.saldus.lv/iepirkumi.
Informāciju sagatavoja 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 UZ-

RAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu
ciemā” īstenošana

2011. gada 14. oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu
pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Vienošanās ietvaros paredzēts:
•
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 4535m.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā
ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens
daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu
patērētāju.
•
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
(Q=100 m3/dnn), t.sk. kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada 42 m rekonstrukcija NAI teritorijā.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotāju īpašumiem,
kas būs pieslēgti kanalizācijas sistēmai, samazinās infiltrāciju un uzlabos elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti.
•
Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija (2 gab.).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana
atbilstoši normatīvajām prasībām – samazināsies infiltrācija un vidē
novadītā piesārņojuma daudzums, uzlabosies energoresursu patēriņa
efektivitāte.
Šobrīd ir:
•
izstrādāts tehniskais projekts (SIA „DLLK”);
•
veikta projekta ekspertīze (SIA „Sal-Energo-PRO”);
•
noslēgts autoruzraudzības līgums (SIA „DLLK”);
•
noslēgts būvuzraudzības līgums (SIA “AkordA”);
•
noslēgts līgums par būvniecības darbiem (Personu apvienība:
SIA “UNI SAN” un SIA “Siltums Jums”);

•

saņemts atkārtots TEP saskaņojums no ūdensbūvju komisijas
(14.11.2012. Nr. 413* id. Nr. 645);
•
noslēgts līgums par papildu neparedzētiem darbiem (Personu
apvienība: SIA “UNI SAN” un SIA “Siltums Jums”).
Veicot nosēdināšanas dīķa attīrīšanu no dūņām, lai veiktu tā plaisu
labošanu konstatēts, ka dīķī ieklātais betons ir korodējis un tam faktiski
nav betona dibena. Līdz ar to dīķi nav iespējams nosūknēt, jo klāt pieplūst gruntsūdeņi. Secināts, ka ir nepieciešams dīķi pilnībā rekonstruēt,
ieklājot ģeomembrānu dīķa hidroizolācijai, ko nav iespējams veikt pašreizējos laika apstākļos. Līdz ar to ir noslēgta vienošanās par būvdarbu
termiņa pagarinājumu līdz 01.06.2013.
Projekta kopējās izmaksas ir 428 617,43 lati, no tiem attiecināmie izdevumi ir 351 325,76 lati. No tiem LVL 298 626,90 finansē Eiropas Savienība, savukārt, LVL 52 698,86 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.
Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 13. jūnijam.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 29855016, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU„SALDUS NOVADA PAMPĀĻU PAGASTA PAMPĀĻU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” IETVAROS LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PAMPĀĻU PAGASTA
PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.

AKTUALITĀTES

„Saldus Cālis 2013” - sešus gadus vecais Jēkabs Jēkabsons

Saldus kultūras centrā 6. aprīlī notika mazo vokālistu konkurss „Saldus Cālis 2013”, kurā par galveno titulu sacentās 11 skanīgu balsu īpašnieki
no Saldus novada un Brocēniem.
Katram konkursa dalībniekam bija jāizpilda divas dziesmas pēc brīvas izvēles. Savus priekšnesumus visi bija rūpīgi sagatavojuši, ņemot talkā
ne tikai netradicionālus sitamos mūzikas instrumentus, bet arī savas mīļākās rotaļlietas.
To novērtēja arī stingrā, bet labvēlīgā žūrija: pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” mūzikas skolotāja un Saldus kultūras centra deju kolektīva „Kursas studija” koncertmeistare Dina Milta, Druvas vidusskolas un Saldus profesionālās vidusskolas mūzikas skolotāja un vokālo ansambļu
vadītāja Rita Ūpe un Druvas vidusskolas direktora vietnieks ārpusklases darbā, popgrupas vadītājs, kā arī grupas „Lustīgais Blūmīzers” solists un
vadītājs Mārtiņš Bergmanis.
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AKTUALITĀTES
Žūrija pievērsa uzmanību gan dalībnieku vokālajām spējām un ritma
izjūtai, gan mākslinieciskajai kvalitātei.
Lai arī visi mazie dziedātāji saņēma atzinību un piemiņas balvas, tomēr
visveiksmīgākais šoreiz izrādījās Jēkabs Jēkabsons no Druvas pirmskolas
izglītības iestādes „Graudiņš”. Konkursam viņu sagatavoja mūzikas pedagoģe Dace Tapiņa.
Skanīgās balss īpašniekam Jēkabam Jēkabsonam ir seši gadi. Konkursā
viņš izpildīja dziesmas „Lācēns muzikants” un „Viens pa ceļu gāja”.
Skatītāju simpātijas balva tika Jūlijai Baharevai, kuras mūzikas skolotāja ir Olita Kleinberga.
Arī pārējie konkursa dalībnieki izpelnījās īpašas nominācijas: Edžus
Krūmiņš – Nopietnākais Cālis, Anna Pumpura - Pārliecinošākais Cālis,
Dārta Zaiceva – Nākotnes drosmīgākais Cālis, Lita Estere Rubule – Kustīgākais Cālis, Patrīcija Anna Ozola – Skaņākais Cālis, Rainers Pocjus – Vīrišķīgākais Cālis, Vendija Saračinska – Princesīgākais Cālis, Elīna Treinovska – Tautiskākais Cālis, Dora Liekmane – Izteiksmīgākais Cālis.
Pasākumu vadīja Kašers un Jogita – piesakot dalībniekus un iesaistot
visus lustīgās spēlēs un rotaļās. Pēc apbalvošanas viņi dalībniekiem veltīja
īpašu dziesmu „Laimes ota”.
Konkursu „Cālis 2013” atbalstīja Saldus novada pašvaldība un rotaļlietu veikals „Lāčuks”.
Informāciju sagatavoja Saldus kultūras centra kultūras pasākumu producente Andra Kauliņa – Ostrovska

„Zaķu jampadracis” Lieldienās
Kaut arī marta pēdējā diena mūs vēl sveica ar sniegu, Lieldienu diena Saldus kultūras centrā atnāca ar pavasarīgu un priecīgu noskaņojumu. Uz „Zaķu jampadraci” bija aicināti gan lieli, gan mazi, lai, ejot
rotaļās, dejojot un ripinot olas kopā ar zaķi Janci un zaķeni Anci, un
bērnu deju kolektīvu „Dzīpars”, nosvinētu Lieldienu svētkus.
Īpašu prieku pasākuma apmeklētājiem sagādāja mini zoo „Dižvanagi” pārstāvji – kultūras centra foajē varēja apskatīt, paglaudīt un aprunāties gan ar trusi, gan mājas sesku Ričardu. Pilsētas bērniem bija
iespēja aplūkot paipalas un pat tītaru, kā arī bruņurupuci. Pie ieejas
durvīm visus apmeklētājus sveica pundurkaziņa ar diviem kazlēniem,

bet laukā pastaigājās un kopā ar sevi ļāva fotografēties poniju brālīši Zipo
un Zeldo.
Kad dalībnieki bija nedaudz saguruši no rotaļām, abi lustīgie zaķi, Jancis un Ance, aicināja visus piedalīties piecās radošajās darbnīcās. Tur bērniem kopā ar vecākiem bija iespēja izveidot savu Lieldienu zaķi, izrotāt
Lieldienu olu, pagatavot pavasara ziedus, kā arī krāsot, zīmēt un līmēt.
Pasākuma dalībnieki atstāja kultūras centru, paņemot līdzi ne tikai priecīgu noskaņojumu, bet arī pašgatavotas Lieldienu dāvaniņas.
Informāciju sagatavoja Saldus kultūras centra kultūras pasākumu
producente Andra Kauliņa – Ostrovska
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Lutriņu pagastā

Martā bibliotēkas apmeklētājiem notikuši vairāki interesanti pasākumi un tikšanās. Ar sev interesējošiem jautājumiem bibliotēkas publika
sagaidīja „Saldus Zemes” redakcijas darbiniekus. Diskusijas veidā raisījās saruna par avīzes mūžu 50 gadu garumā. Lutriņu bibliotēka saglabājusi laikraksta komplektus no 1966. gada. Izstādē varēja aplūkot piecus
dažādus „Saldus Zemes” pirmās lappuses dizainus. Pasākumā valdīja
laba atmosfēra gan no žurnālistu, gan avīzes lasītāju puses. Neiztikām
arī bez smiešanās, jo katrā darbā gadās kuriozi. Paldies par ciemkukuli
– avīzei ir pašai savas konfektes “Gotiņa”!
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Kopā ar laikraksta „Saldus Zeme” jubileju lutriņnieks Elmārs Kungs
ar savu karikatūru personālizstādi atskatās uz 15 nostrādātajiem gadiem
avīzē. Tūkstošiem karikatūru sazīmēts, pēc tām pat var izsekot mūsu
Latvijas vēsturei. E. Kungs strādājis arī žurnālā „Dadzis”. Par to visu
viņš stāstīja tikšanās reizē Lutriņu bibliotēkā. Viņa meita Ieva „pārņēmusi stafeti”, un avīzes otrajā lappusē tagad ir viņas redzējums karikatūrās par Latvijas ekonomisko un politisko dzīvi.
Bibliotēkā iecerēts pārrunu cikls jauniešiem „Starp mums, meitenēm, runājot”. Protams, gaidām arī zēnus! Pirmā cikla saruna bija ar
topošo frizieri Agritu „Rūpējos par saviem matiem”. Runāja par matu
mazgāšanu, griešanu, krāsošanu, veidošanu un citiem jautājumiem. Ag-
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rita neliedza savus padomus un aicināja meitenes darboties praktiski.
Par to trīs jaunietes saņēma bonusus, un sev vēlamā laikā friziere viņām
ieveidos matus. Vēl līdz vasaras sākumam iecerētas divas nodarbības
šajā pasākumu ciklā.
Līdz 15. aprīlim, iegriežoties bibliotēkā, var baudīt skrundenieces
Initas Perševicas gleznas. Ar akrilu un pasteļtehnikā zīmētajās gleznās
dominē violetā un saules krāsa. Tā vien liekas, ka arī gleznās attēlotais
vēstī par pavasara nākšanu.
Bibliotēkas vadītāja bija uzaicināta Lutriņu pamatskolas 8. klases
skolēnu zinātnisko pētniecības dabu vērtēšanā. Bērniem bija jāprezentē
sava izvēlētā tēma, jāprot atbildēt uz komisijas jautājumiem, iesaistīties
dialogā. Patīkami bija tas, ka darbos pētīts ne tikai kaut kas vispārīgs,
bet konkrētā temata problēmas arī Latvijā. Bet vēl labāk, ja skolēns zinātniski izpētījis sakarības starp Lutriņiem un savu skolu. Tāpēc četri
prezentāciju autori saņēma pagasta bibliotēkas specbalvas.
Trīs nedēļas Lutriņu pagasta pārvaldē un bibliotēkā praksi strādāja
Ilze Poceviča. Viņai bija jāapgūst pirmās iemaņas klientu apkalpošanā,
lietvedībā, saskarsmes kultūrā un lietišķajā etiķetē. Bibliotēkā Ilze pavadīja lielāko prakses daļu. Lietvedību mācījās pagasta pārvaldē. Domāju,
ka Ilze daudz iepazina bibliotekāro darbu, kuru parasti bibliotēkas apmeklētājs neredz.
Kopīgi organizējām pasākumus bibliotēkā. Praksi beidzot, Ilze sekmīgi nokārtojusi eksāmenu. Jānovēl tikpat sekmīgi atrast darbu!
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas vadītāja
Ligita Popsujēviča
Lutriņu klubā lielākais pasākums bija „Lutriņu ziņģe”, kas svinēja
savu pilngadību. Astoņpadsmito reizi izskanēja gan liriskas, gan jautras
dziesmas lutriņnieku un viesu izpildījumā. Kungu ģimenes darināto ceļojošo balvu ieguva Laura Šembele un Eva Krastiņa. Visus šos gadus ar
Ziņģi kopā ir darbojies Mārtiņš Bergmanis.
JDK „Vilks” piedalījās sadejošanā Saldus kultūras centrā, kur pirms
skates sevi atrādīja visi deju kolektīvi. Savukārt mazie dejotāji „Sprīdīši” viesojās koncertā Druvā. Abi šie deju kolektīvi kopīgi izdejoja koncertu „Ko man dosi, Liela diena?”, kas notika Lutriņu klubā 31. martā.
Vienlaicīgi šeit notika arī „Lieldienu ligzdiņu izstāde”, kurā piedalījās
seši dalībnieki ar astoņiem darbiem. Skatītāju simpātijas ieguva p.i.i.
„Kāpēcītis” audzinātājas Īrisas Šabertes ligzdiņa.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore
Agrita Pileniece

Pampāļu pagastā
Sveicam visus martā dzimušos pampāļniekus! Lai laba veselība un
sirdī vienmēr pavasaris!
1. martā kultūras namā pulcējās SIA „Pampāļi” darbinieki, lai pēc
veiksmīgi nostrādāta gada izlustētos atpūtas pasākumā. Pasākumu vadīt bija ieradies aktieris Guntis Skrastiņš, bet par deju mūziku rūpējās
Andris Daņiļenko.
12. martā pampāļnieki apmeklēja Liepājas teātri, kur noskatījās izrādi „Tā precas itālieši”.
16. martā Pampāļu pensionāri viesojās Nīgrandes pagastā, kur atpūtās ikgadējā pavasara pasākumā.
No 18. marta kultūras namā apskatāma A. Upenieka izbāzto putnu
kolekcija. Interesi par izstādi izrāda dažāda vecuma apmeklētāji. Gribu atgādināt, ka, piesakot izstādes apmeklējumu pa norādīto telefona
numuru, var saņemt stāstījumu par izstādes autoru un katru apskatāmo
putnu.
23. martā Pampāļu dramatiskais kolektīvs viesojās Gaiķu pagastā ar
H. Paukša lugu „Trīs kāposti”. Paldies gaiķeniekiem par pozitīvo vērtējumu, un Gaiķu pagasta Tautas nama vadītājai Ilzei par uzaicinājumu.
25. martā pampāļnieki tika aicināti uz svētbrīdi pie Represēto piemiņas akmens. Svētbrīdi vadīja mācītājs Ivars Eisaks, un uzstājās vokālais

ansamblis „Dzirkstis”.
29. martā Pampāļu kultūras namā viesojās grupa „Emburgas zēni”.
Koncerts bija ļoti labs, un apmeklētāji nenožēloja nevienu mūzikas skaņās pavadīto minūti.
Pampāļu pagasta bibliotēkā martā varēja apskatīt tematisku izstādi
„Olgai Dreģei – 75”.
15. martā bija pēdējā diena, kad varējām apskatīt Ingas un Aleksandras Gūtmaņu keramiku.
Martā bibliotēkā notika pieteikšanās dambretes turnīram. Turnīrs
sāksies aprīlī.
13. martā ar titulu „Lielā dziedātāja” no konkursa pārbrauca folkloras
kopas „Pampāļi” dalībniece Guna Kamkovska.
23. martā ar Pampāļu folkloras kopas piedalīšanos Saldū tika svinēta
Lielā diena. Pampāļnieces uzaicināja folkloras kopa „Medainis”.
31. martā folkloras kopa piedalījās Zaņas pagasta rīkotajā Lieldienu
pasākumā.
Pampāļu skolā Sieviešu dienai veltītajā koncertā visus priecēja dziedātāji skolotājas Ivetas Loginas vadībā – koris, ansamblis, soliste Elīna
Labanauska. Ģitāru spēlēja Monta Feldmane. Krāsains un atraktīvs bija
šova deju pulciņa priekšnesums ar skolotājas Undīnes Šimkas piedalīšanos. 6. klases skolēni rādīja skolotājas Dagnijas Vilmanes iestudētu
ludziņu „Velniņi”. Koncertam cauri vijās Kitijas Mucenieces un Nila
Ziemeļa lasītās vēstules. Izstādē varēja aplūkot skolēnu darbus, ko viņi
gatavo mājturības stundās, kā arī apskatīt ģimeņu vaļaspriekus. Noslēgumā koncerta organizētāja skolotāja Anda Baltiņa pateicās visiem par
piedalīšanos.
Skolas bibliotekāre organizēja izstādi „Vecās grāmatas stāsts”.
Noslēdzies makulatūras un bateriju vākšanas konkurss. Uzvarētāji
Ansis Gustavs Andersons, Anna Melnbārde un Gustavs Jānis Vaļko.
No 15. līdz 21. martam skolā bija projektu nedēļa „Pampāļu skolai 135”. Projektu nedēļas prezentācijā skolēni rādīja, ko uzzinājuši par
skolas vēsturi. Tā kā daudziem skolēniem vecāki, vecvecāki un citi radinieki ir mācījušies Pampāļu pamatskolā, tad viņu projektos tika pētīta
un apkopota šī informācija.
Viena grupa izstrādāja skolas jubilejas pasākuma svētku noformējumu. Bet 8. klases skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus. Novada pētniecisko darbu lasījumiem izvirzīta Monta Feldmane ar darbu
„Smaržas” un Sabīne Mitkus ar darbu „Datoru lietošanas ergonomika”.
Montas gatavotās smaržas varēja pasmaržot, bet Sabīne visiem iedeva
apkopotus ieteikumus, kā pareizi strādāt ar datoru.
27. martā Lieldienu pasākums notika p.i.i. „Pumpuriņš”. Visu nedēļu
varējām apskatīt Lieldienu kompozīcijas, kuras saviem mazuļiem palīdzēja veidot vecāki un skolotājas. Lieldienu pasākums bija jautrs ar
dažādām rotaļām, dziesmām un ticējumiem. Galvenais, protams, bija
šūpošanās, olu ripināšana un olu kaujas. Pasākums beidzās ar olu apēšanu, kurām noteikti uzkaisīja sāli, lai prāts nenesas uz melošanu.
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras nama vadītāja Ināra
Kārkliņa

Zirņu pagastā
9. martā notika pasākums Starptautiskās sieviešu dienas gaisotnē,
kurā tika pārrunāti jautājumi par kosmētikas lietošanu un citi ar skaistumkopšanu saistīti jautājumi. Kopīgi tika sagatavotas, ceptas un pēc
tam degustētas trīs veidu picas.
23. martā Zirņu pagasta zālītē notika pasākums rokdarbniekiem, kura
laikā tika dekupēti dažādi priekšmeti, izmantojot Lieldienu simboliku.
Darbiņi pēc tam tika izstādīti Lieldienu rokdarbu izstādē “Lieldieniņas
sabraukušas raibajiem rakstiņiem”.
1. aprīlī Zirņu pagasta pārvaldes zālītē notika Lieldienu jampadracis
ar folkloras kopas “Virza” piedalīšanos. Sākotnēji pasākums tika plānots
laukā pie šūpolēm, bet tā kā laika apstākļi mūs nemaz nelutināja, nedaudzos pasākuma apmeklētājus aicinājām lustēties pagasta zālītē. Notika
olu ripināšana, un veiksmīgākie tika pie dažādām mazām balviņām, bet
tie, kuriem nepaveicās, varēja olu ripināšanu atkārtot. Visi pasākuma da-
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lībnieki gāja rotaļās un izdziedāja dziesmas par saulīti un Lieldienām.
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta pārvaldes kultūras darba
organizatore Agrita Rimkus
6. aprīlī Zirņu pamatskolā notika sporta spēles skolēniem kopā ar vecākiem, vecvecākiem vai krustvecākiem - „Ķopā jautrāk!”. 26 ģimeņu
pāri sacentās novusā, dambretē, šautriņu mešanā, basketbola soda metienu mešanā, stafetē, tenisa bumbiņu pārcelšanā ar salmiņu un puzles
likšanā uz laiku. Ātrākie, precīzākie un veiksmīgākie bija Reinis Astičs
ar mammu Mārīti, Aivis Dambrauskis ar krusttēvu Jāni un Niklāvs Liģeiķis ar tēti Ivaru. Labi veicās arī Līvai Strautai ar krustmāti Kristu,
Kristam Palapam ar mammu Mārīti, Saivai un Montai Jansonēm ar

mammu Inesi un Dāniēlam un Žanetei Šteinhardiem ar tēti Daini. Sportistus atbalstīja mazie brāļi un māsas, omes un opji. Nobeigumā visi
saņēma sportiskas balviņas un cienājās ar svētku kliņģeri.
9. aprīlī skolā viesojās stikla pūtēji no Ventspils.
17. aprīlī folkloras kopas dalībnieki piedalīsies Austrumkursas bērnu
un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā Saldū, bet 20. aprīlī dosies uz
Rīgu, lai piedalītos tradicionālās dejas konkursa finālā „Vedam danci”.
19. aprīlī jau 18. reizi notiks bērnu dziedāšanas konkurss „Cīruļtrellis
2013”, kurā savu dziedāšanas prasmi rādīs gan pirmsskolas bērni, gan
skolēni no 1. – 9. klasei.
26. aprīlī 7. un 8. klases komanda dosies uz Liepāju, lai cīnītos konkursa „Uguns Pavēlnieks” pusfinālā.

SALDUS NOVADA DOME SVEIC APRĪĻA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Atļauj šodien saviem gadiem
ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
trauc!
/A.Āre/

Ezeres pagastā

Āris Dakša- 50
Andris Januševskis- 50
Ivita Brūna- 55
Malda Darkevica- 55
Vēsma Ķēpule- 65
Tamāra Rožkalne- 65
Petrs Jemeļjanovs- 70
Aldona Pocjus- 70
Arnolds Andersons- 75
Alvīne Jonuša- 75
Grigorijs Mežveds- 91

Jaunauces pagastā
Jānis Dunkulis- 50
Anna Grietniece- 90

Rubas pagastā

Anita Meža- 55
Rasma Litviņa- 75
Kārlis Turks- 75
Zenta Čaročinska- 85
Kazimiera Šimanska- 85

Šķēdes pagastā

Sandra Bērziņa- 50
Aleksandrs Lemeševskis- 55

Jaunlutriņu pagastā
Arnis Andersons- 60
Imants Cabuls- 60
Lidija Heidmane- 60
Biruta Mičule- 60
Lauris Svilāns- 60
Īra Štrikmane- 60
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Valentīna Kleina- 65
Rasma Liekmane- 65
Zofija Adzereiko- 70
Ēriks Klēģeris- 70
Pēteris Klišs- 75
Elvīra Eglīte- 80

Kursīšu pagastā

Zigmunds Meļķerts- 50
Jānis Kuskovs- 55
Kārlis Petrelēvics- 55
Adelija Montvida- 60
Aina Tiļļa- 65
Ruta Rozentāla- 70
Dzidra Circene- 75

Lutriņu pagastā

Jānis Buks– 55
Ruta Kola– 55
Vilma Simaite– 55
Dace Šukuleja– 55
Ruta Zanriba– 55
Zoja Lavicka– 60
Vacslavs Želvis– 65
Vitauts Virbickis– 70
Juris Straume– 75
Aisma Straume– 75
Elza Ābele– 85
Mirdza Jaunzeme– 85

Nīgrandes pagastā

Lauma Daugina- 50
Rodrigo Zemturis- 50
Valda Klodāne- 50
Māris Bedre- 55
Ingrīda Gulbīna- 55
Drosma Salmiņa- 55
Ramona Dorovci- 60
Ženija Draveniece- 60
Jānis Gulbīns- 60
Stasis Mikalausks- 60
Jadviga Viskante- 70
Oļģerts Jonušs- 75
Adelija Korčmarjuka- 75
Otīlija Slavika- 75
Ilga Freiberga- 80
Vilma Auguste Barona- 92

Novadnieku pagastā
Normunds Grīslis- 50

Aivars Gudakovskis- 50
Alberts Kripševics- 60
Ārija Kučinska- 60
Sarmīte Račāne- 60
Valdis Dobrovoļskis- 60
Adele Bušmane- 70
Alfreds Cālītis- 75
Tatjana Isahanova- 80
Leons Žutauts- 91
Alfrēds Lākutis- 92

Pampāļu pagastā

Pārsla Lipska- 75
Zigmants Vanags- 70
Zenons Marģelis- 80

Saldus pagastā

Jurijs Raks- 50
Ināra Priede- 55
Sarmīte Pucēna- 55
Dagnija Tuka- 65
Laimonis Būdenieks- 65
Dzidra Upmane- 70
Mirdza Pavlovska- 85

Vadakstes pagastā

Kazis Jaramins- 50
Jons Jaramins- 50
Andris Miķelsons- 50
Kārlis Lukašēvics- 60

Zaņas pagastā

Vizma Ektermane- 60

Zirņu pagastā

Agrita Andersone- 50
Vida Juriča- 50
Santa Velde- 50
Andris Alksnis- 55
Jānis Balandiņš- 55
Aivars Blūms- 55
Teiksma Dakša- 55
Oskars Horsts- 55
Aina Balgalve- 60
Silva Lapinska- 60
Anna Balode- 70
Andris Dzenis- 70
Arnis Otto- 70
Daila Krūza- 75
Spodra Zeltābola- 80

Zvārdes pagastā

Lonija Seržante- 75
Adelija Tannenberga- 65
Vaira Indrane- 50
Laimonis Treimanis- 50

Saldus pilsētā

Vilnis Ektermanis- 70
Aina Gavare- 70
Andrejs Greņģis- 70
Ilmārs Kārkliņš- 70
Valda Kreicberga- 70
Herberts Ķemleris- 70
Dzidra Ķepale- 70
Vija Raga- 70
Gunārs Šēns- 70
Ivans Vačika- 70
Māra Zandmane- 70
Rita Fridrihsone- 75
Astrīda Kalniņa- 75
Ausma Kaniņa- 75
Millija Karlsone- 75
Anastasija Lemeševska- 75
Helena Ozola- 75
Rūta Ozoliņa- 75
Daina Sipeniece- 75
Sandris Stubelis- 75
Tatjana Tīģere- 75
Imants Veseļuns- 75
Zinaida Žukovska- 75
Vitālijs Meikšāns- 80
Erna Gulbe- 85
Emma Kalniņa- 85
Tatjana Paņko- 85
Zenta Romāne- 85
Visvaldis Sīpols- 85
Emīlija Dūdiņa- 90
Alise Balode- 91
Jēkabs Muša- 91

pasākumu kalendārs APRĪLIM UN MAIJA SĀKUMAM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

12.04. plkst. 19:00

Saldus Tautas teātra izrāde "Fiasko" (M. Zīverts), ieejas
maksa Ls 1,50, bērniem un pensionāriem Ls 1,00

14.04. plkst. 17:00

Komēdija „Naudas koks” ieejas maksa Ls 4,00, 5,00,
6,00 „Biļešu paradīze” un SKC kasēs

16.04. plkst. 15:00

Valsts Leļļu teātra izrāde bērniem „Divas Lotiņas”, ieeja
bez maksas

20.04. plkst. 12:00

22. - 27.04.

Radošo eksperimentu nedēļa projekta „Radošums –
viena valoda visiem” ietvaros

17.04. plkst. 18:00

Koncerts „Gadsimtu mozaīka”, uzstājas Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu saksofonu kvartets

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
12.04. plkst. 10:00

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
Saldus un Brocēnu novadu deju kolektīvu skate, ieeja
bez maksas

Skolu zonu sacensības minifutbolā Nīgrandē, Saldus sākumskolā, Kurzemītē

13.04. plkst. 10:00

27.04. plkst. 18:00

Andra Bērziņa jubilejas koncerts „Manas PIEdzimšanas
dienas”, ieejas maksa Ls 4,00, 5,00, 6,00

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

13.04. plkst. 10:00

5.05. plkst. 19:00

„Autobuss debesīs” 15 gadu jubilejas koncerts arī Saldū,
ieejas maksa Ls 4,00, 5,00, 6,00, biļetes pieejamas SKC
kasē

Saldus novada atklātā kausa izcīņa volejbolā sievietēm
Nīgrandes sporta namā

19.04. plkst. 10:00

Skolu finālsacensības minifutbolā Saldus sākumskolā

21.04. plkst. 10:00

Saldus novada kausa izcīņa volejbolā Saldus sporta
kompleksā

26.04. plkst. 10:00

Skolu sacensības pavasara krosā Saldus Kansētas parkā

no 27. līdz 28.04.

4. starptautiskais džudo turnīrs „Saldais džudo 2013”
Saldus pilsētas sporta komplekss

Aprīlī

Retro - moto sacensības Silavotiņu mototrasē

11.05. plkst. 19:00

Ludzānieši Tihovski, LNT šova “Dziedošās ģimenes – 4”
uzvarētāji ar koncertu arī Saldū

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

No 12.03. - 9.04.

Īras Rozentāles gleznu izstāde

12.04. – 12.05.

Saldus Mākslas skolas nobeiguma darbu izstāde

13.04. plkst. 17:00

Teatralizēts laikraksta „Padomju zeme” “Adatas” speciālizlaidums. Humora vakars ar Jaunlutriņu teātra kolektīva
piedalīšanos, režisore Sandra Medne

Otrd. 18:30 20:30

Dāmu vakari - viss par un ap šūšanu

17.04. plkst. 12:00

„Četras svarīgākās latviešu trimdas politiskās akcijas
ārzemēs padomju okupācijas laikā” tikšanās ar izstādes
veidotājiem, izstādes atklāšana (Latvijas Zinātņu akadēmijas veidota izstāde, sadarbībā ar tās Konsultatīvo
padomi trimdas jautājumos. T. Jundzis, māksliniece Ieva
Lapiņa)

Pirmd,, trešd.
plkst. 18:00

Aerobika ar deju un spēka elementiem

Ceturtd. plkst.
16:00

Filcēšanas nodarbības

Ceturtd. plkst.
18:00

Dekupāžas nodarbības

KAPELLERU NAMĀ

17.04. – 12.05.

Izstāde „Četras svarīgākās latviešu trimdas politiskās akcijas ārzemēs padomju okupācijas laikā”

Cetrutd. plkst.
18:00

Teātra mākslas nodarbības

27.04. plkst. 18:00

„Sapnis par Parīzi” franču mūzika „Aleksandra kvartets”
izpildījumā. Kvarteta vadītājs Aleksandrs Ļebedevs

Otrd., ceturtd.
plkst. 14:30

Mūzikas nodarbības 6 - 9 gadus veciem bērniem,
nodarbības pieaugušajiem un bērniem pēc individuāla
pieraksta

24.04. plkst. 18:00

Mandalas - deju nodarbības

27.04.

Lielā pavasara talka Kapelleru namā un ap to (būs tēja,
līdzi ņemt desiņas)

11.05.

Mātes dienai veltīts koncerts - sezonas noslēguma
izstāde

SALDUS TIRGŪ
13.04.

Sulu tirgus

27.04.

Ūsiņa tirgus

4.05.

Pavasara tirgus
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Viss mēnesis

Zibenskonkurss „Atlido putni” bērnu literatūras centrā

2.04. - 30.05.

Izstāde „Tas, ko mēs saucam par cilvēka iekšējo pasauli,
patiesībā ir cilvēka dvēsele” Ieva Grantiņa (Murāne),
mākslinieku - novadnieku dāvinājumi Saldus bibliotēkai
klusajā lasītavā

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
13.04. plkst. 20:00

Saldus novada studējošo studentu pavasara balle, spēlēs
“Mūžīgie studenti” Uģa Jēkabsona vadībā, ieejas maksa
Ls 1,00

17.04. plkst. 11:00

Austrumkursas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums

20.04. plkst. 17:30

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu koru skate

2.04. - 30.04.

Izstāde par pagastu bibliotēku vēsturi konferenču zālē

22.04. - 27.04.

Konkurss „Esmu zinošs lasītājs!”

22.04. - 30.04.

Akcija izklaidīgiem lasītājiem - iespēja nodot grāmatas,
nemaksājot kavējuma naudu

21.04. plkst. 14:00

Akordeonistu ansambļa “Akords” divu gadu jubilejas labdarības koncerts, ieeja par ziedojumiem

23.04. plkst. 14:00

„Grāmatu korifeji” bibliotekāru atmiņu pēcpusdiena

30.04. plkst. 11:00

Skolu tautas deju kolektīvu skate

25.04. plkst. 16:00

„Varbūt kļūšu rakstnieks!” Ievas Samauskas tikšanās ar
jaunajiem rakstniekiem bērnu literatūras centrā

25.04.

Jauno grāmatu diena lietotāju apkalpošanas nodaļā

26.04. plkst. 14:00

Konkursa „Grāmata, ko tu man izstāstīsi” noslēguma
pasākums

30.04. plkst. 15:00

„Nekur nav tik labi kā laukos” literātes – novadnieces
Ināras Šteinbergas joku dzejoļu grāmatas atvēršana

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
Līdz 15.04.

Guntas Krauleres personālizstāde „Krāsu prieks”
EZERES PAGASTĀ

12.04. plkst. 19:00

Dziedošo ģimeņu uzvarētāju Tihovsku ģimenes koncerts, īpašie viesi dziedošā Baumaņu ģimene, ieejas
maksa Ls 3,00 un 4,00

19.04. plkst. 20:00

Grupas „Prāta vētra” „Vēl viena klusā daba” koncertfilmas bezmaksas seanss Ezeres kultūras namā
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pasākumu kalendārs APRĪLIM UN MAIJA SĀKUMAM
27.04. plkst. 19:00

Ansambļa „Alianse” 20 gadu jubilejas pasākums ''Dziesmu lieku pavardā, lai zied mana dvēselīte...'' Ezeres
kultūras namā

26.04.

Pasākumu cikla „Starp mums, meitenēm, runājot” 2. nodarbība „Stils un mode”

25.04.

„Tehnisko darbinieku diena” Lutriņu pamatskolā

28.04. plkst. 10:00

Pavasara gadatirgus Ezeres centra laukumā

26.04.

1.05. plkst. 17:00

Ezeres amatierteātra ''Meduspods'' ilggadējās aktrises
Aijas Ozolas benifice

Lutriņu pamatskolas pasākums „Dziesma manai skolai”
klubā

27.04. plkst. 18:00

4. Kurzemes tautas muzikantu saiets Lutriņu klubā

2.05. plkst. 15:00

Ukrainas liliputu cirks

4.05. plkst. 11:00

Jauniešu deju kolektīvu sporta diena

4.05. plkst. 19:00

„Lielais pavasara koncerts” un balle Lutriņu klubā

8.05. plkst. 12:00

Mātes dienas pasākums dienas centrā „Kadiķītis”

RUBAS PAGASTĀ
22.04. – 06.05.

Izstāde „Bibliotēkas darbinieku hobiji” Rubas bibliotēkā

26.04.

Radošās darbnīcas - dārza dekora gatavošana no plastmasas pudelēm Līkupēnu bibliotēkā

26.04.

Rubas amatierteātra pirmizrāde - A. Grīniece „Puķu brokastis”. Pirms izrādes muzikāls sveiciens R.Blaumanim
Rubas tautas namā

27.04.

Rubas pašdarbības kolektīvu kopkoncerts Rubas tautas
namā

Aprīļa beigās

Lekcija „Dārzs kā barotājs, veselības uzturētājs un sirdsprieks” Rubas dienas centrā
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

02.04. līdz 31.05.
13.04. plkst. 17:00

Ausekļa Jāņa Zālīša maizes un pārtikas etiķešu kolekcijas
izstāde Jaunlutriņu bibliotēkā
Šķēdes Dailas teātra jubilejas pasākums teatralizēts laikraksta „Padomju zeme” “Adatas” speciālizlaidums Jaunlutriņu tautas namā

13.04. plkst. 19:00

Humora vakars Jaunlutriņu tautas namā, piedalās Jaunlutriņu teātra kolektīvs, režisore Sandra Medne

16.04. plkst. 15:00

Pavasara gaidīšanas svētki Jaunlutriņu Jauniešu centrā

20.04. plkst. 20:00

Filma „Mammu, es tevi mīlu!” Jaunlutriņu tautas namā

3.05. plkst. 19:00

I. Ziedoņa piemiņai veltīts sarīkojums "Dziesma raud un
dziesma smejas" Jaunlutriņu pagasta Ošenieku klubā

04.05. plkst. 15:00

Koncerts „Meklējam jaunās zvaigznes” Jaunlutriņu tautas namā

8.05. plkst. 18:30

Ošenieku klubā tikšanās ar Baha ziedu terapijas praktiķi
Lauru Tidriķi
ŠĶĒDES PAGASTĀ

19.04. plkst. 16:00

Tematiska pēcpusdiena „Sibīrijas veltes” Šķēdes dienas
centrā
KURSĪŠU PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

13.04. plkst. 16:00

Koncerts „Dziesmu un deju svētkus gaidot”. Piedalās
VPDK „Bandava” (Kuldīga), „Kuldīgas seniori”, JDK
„Puzurs”, TDA „Kursa”, VPDK „Bandava” (Saldus)
Kalnu kultūras namā

20.04. plkst. 16:00

Liliputu cirks Kalnu kultūras nama lielajā zālē, ieejas
maksa Ls 2,00

27.04. plkst. 14:00

Ērika Hānberga grāmatas „Labvakar, priekšsēdētāj!” atvēršanas svētki Kalnu kultūras nama disko zālē

10.05. plkst. 19:00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts veltīts mātes dienai
Kalnu kultūras nama lielajā zālē

26.04. plkst. 12:00

Izstāde „Ražots Novadniekos”

26.04. - 3.05.

Daiļamata pulciņu darbu pavasara izstāde

26.04. plkst. 19:00

''Mani mīļie radiņi, man jau trīs gadiņi!'' vokālā ansambļa
„Dzirkstis” jubilejas pasākums Pampāļu kultūras namā

26.04. plkst. 22:00

Balle Pampāļu kultūras namā, spēlēs ansamblis
''Mikriņš''

Līdz 26.04.

Pampāļu kultūras namā apskatāma A. Upenieka izbāzto
putnu kolekcija

No 01.05.
20.05

līdz Pampāļu bibliotēkā apskatāmas tematiskās izstādes par
Imanta Ziedoņa un Maijas Laukmanes daiļradi

No 01.05.
31.05.

līdz Pampāļu bibliotēkā apskatāma Initas Perševicas gleznu
izstāde

NOVADNIEKU PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

04.05. plkst. 18:00

Pampāļu skolas 135 gadu jubilejas koncerts un salidojums, dalības maksa Ls 3,00

06.05. plkst. 15:00

Intars Rešetins un Ieva Pļavniece ar programmu ''Te notiek viss pa īstam'' Pampāļu kultūras namā

09.05. no plkst. Radošā darbnīca ''Šie ziedi būs māmiņai!'' Pampāļu bib15:00 līdz 18:00
liotēkā

No 2.04.
30.04

līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidota ceļojošā izstāde
"Latvijas kultūras kanons: literatūra" Kursīšu bibliotēkā
- informācijas centrā

10.05. plkst. 19:00

No 2.04.
30.04.

līdz LNB ceļojošā izstāde „Latvijas kultūras kanons: literatūra” Kursīšu bibliotēkā

13.04.

LUTRIŅU PAGASTĀ

14.04. plkst. 10:00

Sacensības galda tenisā Lutriņu sporta angārā

15., 22., 29.04.
plkst. 15:00

Ziedu darbnīca dienas centrā „Kadiķītis”

22.04. - 28.04.

Latvijas Bibliotēku nedēļas pasākumi Lutriņu bibliotēkā:
„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums
Bibliotēkas apmeklētāju diena „Mans bibliotekārais
darbs”

23.04.
25.04.

„Pārsteigumu diena”

Dziesmu izpildītāju konkurss ''Gada Note'' Pampāļu kultūras namā
SALDUS PAGASTĀ

4. vokālo ansambļu festivāls „Aprīļa pilieni”
ZAŅAS PAGASTĀ

20.04. plkst. 15:00

Kino seanss bērniem Zaņas skolā „Dinomamma”. Ieejas maksa Ls 0,50, plkst. 16:30 filma „Mammu, es tevi
mīlu”, ieejas maksa Ls 1,00

13., 20., 27.04.
plkst. 11:00

Zaņas skolā radošās nodarbības dekupāžā SFLP ietvaros

27.04.

Lielā talka – iekārtosim p.i.i. „Vārpiņa” bērnu laukumu.
Būs mūzika, viesi un maltīte

13.04. plkst. 12:00

Nodarbība "Radošo ideju darbnīcā"

27.04.

Pašdarbnieku koncerts Zirņu pamatskolā

ZIRŅU PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 27, 2013. gada aprīlis. 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: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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