2012.gada 18. JŪNIJS

NOTIKUMS

Novadnieku un Zvārdes pagastos atklāj piemiņas vietas izsūtītajiem
Vēsturi veido cilvēki. Mūsu vēsturi ir veidojuši tie, kuriem bija lemts
palikt Sibīrijas plašumos un neatgriezties, tie, pie kuru atdusas vietām
ziedus nevar nolikt mīļie. Šie visi bija cilvēki ar vārdiem, atmiņām, sapņiem un pārdzīvojumiem. Lai mīlētu savu zemi, cienītu savu valsti, ir
jāzina tautas vēsture.
14. jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Saldus
novadā arī šogad tika atklātas divas piemiņas zīmes totalitāro režīmu
upuriem. Viena no šīm vietām ir Novadnieku pagastā, bet otra- Zvārdes
pagastā pie pagasta pārvaldes ēkas. Pagājušajā gadā šādas piemiņas vietas atklāja Saldus pilsētā un Kursīšu pagastā.
Latvijas politiski represēto apvienības Saldus nodaļas vadītājs Imants
Raļļa emocionālā uzrunā uzsvēra, ka īpaši šobrīd tautiešiem ir jābūt saliedētiem, vienotiem un stipriem, jo Latvijai ir bijuši arī grūtāki laiki, bet
tā vienmēr ir spējusi atdzimt.
Paldies visiem, kas atnāca!

Piemiņas vietas
atklāšana
Novadnieku pagastā pie pagasta
pārvaldes ēkas.
Imants
Raļļa
pauda cerību, ka
nākotnē pie šī akmens pulcēsies ne
tikai seniori, bet
arī jaunā paaudze
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DOMES SĒDE
2012. gada 24. maija domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Iecelt Silviju JAKŠEVICU par Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
šādu darba laiku 2012.gada vasaras periodā:
Iestāde

Iestāde darba laiks vasarā

Saldus PII „Īkstīte”

Strādā visu vasaru

Saldus PII „Pasaciņa”

Slēgta no 2. jūlija līdz 31. jūlijam

Saldus PII „Sienāzītis”

Slēgta no 2. jūlija līdz 31. jūlijam

Saldus PII „Zīlīte”

Slēgta no 2. jūlija līdz 31. jūlijam

Saldus speciālā PII „Cerībiņa”

Strādā visu vasaru

Saldus pagasta PII „Graudiņš”

Slēgta no 25. jūnija līdz 31. jūlijam

Lutriņu PII „Kāpēcītis”

Slēgta no 25. jūnija līdz 31. jūlijam

Nīgrandes PII „Griezīte”

Visu vasaru darbojas rotaļu grupa 4h stundas
dienā bez ēdināšanas

Nīgrandes PII „Straumīte”

Visu vasaru darbojas rotaļu grupa 4h stundas
dienā bez ēdināšanas

3. Izskatot biedrības „Mūsu ligzda” iesniegumu ar lūgumu nodot
biedrības lietojumā nedzīvojamās telpas „Ezeres muitas punkts” Novadpētniecības un vēsturisko tradīciju liecību nama izveidei, slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Mūsu ligzda” par Novadpētniecības un
vēsturisko tradīciju liecību nama izveidi Ezerē.
4. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Mantinieki”
sabiedriskās aktivitātes „Mēs – par Baltijas jūru” realizācijai.
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Durvis uz radīšanu” sabiedriskās aktivitātes „Saldus pagasts – J.Rozentāla dzimtais
pagasts” realizācijai.
6. Iesniegt projektu „Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu” Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.
7. Ierosināt pārvaldes procesu un vērsties pie valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” par autoceļa V1180 „Saldus – Pampāļi” posma
2,00 km līdz 2,61 km (posma garums 0,61 km) nodošanu Saldus novada
pašvaldības īpašumā vai pārziņā un par autoceļa P105 „Butnāri – Saldus
– Ezere” posma 5,20 km līdz 5,66 km (posma garums 0,46 km) nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā vai pārziņā.
8. Saskaņā ar izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā” un
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā” nepieciešams grozīt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus šajos
ciemos. Nolemts grozīt novada domes 20.10.2011. lēmuma (protokols
Nr. 13, 25.§) 2., 3., 4., 5.punktus un izteikt tos šādā redakcijā:

Pakalpojumi tiek sniegti Saldus novada Nīgrandes pagasta teritorijas
robežās.
Sniedzamie Pakalpojumi ir:
• Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem;
• Notekūdeņu savākšana, attīrīšana, novadīšana vidē.
Saldus novada Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā ir spēkā šādi
tarifi:
• Ūdensapgādes tarifs Ls 0,56 + PVN/ m3 saskaņā ar skaitītāja rādījumu;
• Kanalizācijas tarifs Ls 0,36 + PVN/ m3 saskaņā ar skaitītāja rādījumu;
• Ūdensapgādes tarifs Ls 1,96 + PVN/ cilv./mēn., ja nav uzstādīts
skaitītājs;
• Kanalizācijas tarifs Ls 1,26 + PVN/ cilv./mēn., ja nav uzstādīts
skaitītājs.
Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā ir spēkā šādi tarifi:
• Ūdensapgādes tarifs Ls 0,52 + PVN/ m3 saskaņā ar skaitītāja rādījumu;
• Kanalizācijas tarifs Ls 0,40 + PVN/ m3 saskaņā ar skaitītāja rādījumu;
• Ūdensapgādes tarifs Ls 1,82 + PVN/ cilv./mēn., ja nav uzstādīts
skaitītājs;
• Kanalizācijas tarifs Ls 1,40 + PVN/ cilv./mēn., ja nav uzstādīts
skaitītājs.”
9. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Saldus novada Lutriņu pagasta Namiķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība”.
10. Apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto tehnisko ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā”.
11. Piedalīties kā partnerim projektā „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā” (Riverways), kas tiek iesniegts
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2007. - 2013.
12. Apstiprināt dalības maksu skolēnu radošo aktivitāšu nodarbībām vasaras periodā Ls 20.00 nedēļā (bez PVN) - bērnu nodarbībām no
plkst.9.30-16.00, kurā ir iekļauta maksa par pusdienām, launagu, materiālu iegādei radošām darbnīcām, kā arī citām aktivitātēm.
13. Iesniegt projektu „Resursu punkta izveide jauniešu brīvā laika
aktivitātēm Saldus novadā” ar kopējām projekta attiecināmajām izmaksām Ls 1 500 Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam
1.3.apakšsadaļa „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes
sēdes”

AKTUALITĀTES
Fotokonkurss “Parādi, kā šķiro Tu!”

2

Atkritumu šķirošana sākas jau virtuvē. No tiem, kuri to nedara, bieži
dzirdams arguments par pārāk mazu virtuvi, kurā nav iespējams izvietot trīs vai vairākas atkritumu tvertnes. Taču ierobežotā telpa nav šķērslis atkritumu šķirošanai. Šķirot atkritumus mājās var pavisam vienkārši
un pat radoši!
Lai popularizētu labās prakses piemērus, Latvijas Zaļais punkts AS,
atkritumu apsaimniekošanas operators SIA “Viduskurzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija” un Saldus novada dome aicina Tevi
piedalīties fotokonkursā par atkritumu šķirošanu mājās.
Uzdevums: portālā Draugiem.lv http://dra.lv/gHcU81 augšupielādē vai uz e-pastu sandra@ekomedia.lv atsūti nelielu aprakstu un fotogrāfiju, kas ataino, kā Tu savās mājās šķiro atkritumus.

Sūtot foto uz e-pastu, lūdzu, norādi arī savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un pilsētu/ novadu, kurā Tu dzīvo.
Foto iesūtīšana: no 11. jūnija līdz 1. jūlijam (ieskaitot).
Fotogrāfiju max izmērs un formāts: līdz 8 MB, JPG.
Balvas: visradošākais atkritumu šķirotājs saņems dāvanu karti 30 Ls
vērtībā no veikala RIMI.
Latvijas Zaļais punkts piešķirs arī trīs veicināšanas balvas: auduma
iepirkuma maisiņus un īpašus T-kreklus.
Papildus informācija:
Sandra Galgāne, sandra@ekomedia.lv

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Projekts „Mana sociālā atbildība” (My
Social Responsibility)
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar 12 partneriem no Latvijas un
Lietuvas 2012. gada 2.aprīlī uzsāka projekta „Mana sociālā atbildība” īstenošanu. Tā mērķis ir nodrošināt vides pieejamību un veicināt vienlīdzīgas iespējas cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā, attīstot jaunus
sociālos pakalpojumus (asistents-pavadonis personu ar funkcionāliem
traucējumiem dalībai pasākumos publiskā vidē un īslaicīgas uzturēšanās
mītnes izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem). Projekts
tiks realizēts 24 mēnešu periodā līdz 2014.gada 1.aprīlim Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros ar
ERAF līdzfinansējumu.
Projektā paredzētas dažādas aktivitātes, tostarp, projektu partneru
tikšanās, vienotu starpvalstu koncepciju izstrāde cilvēku ar invaliditāti
integrācijai sabiedrībā, investīcijas infrastruktūrā, aprīkojuma iegāde,
jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana, iedzīvotāju informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem, u.c.
Saldū paredzēts izveidot asistenta/pavadoņa pakalpojumu.
Kopumā visu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai piesaistīts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums EUR
1 157 295,45 apmērā. Saldus novada pašvaldības daļa projektā sastāda
EUR 5 608,00, no tiem- EUR 4 766,80 pārrobežu sadarbības programmas finansējums, EUR 841,20 – pašvaldības līdzfinansējums.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā īstenotais projekts “Mana sociālā atbildība” tiešā veidā veicinās vides pieejamības
uzlabošanos un izglītos sabiedrību par Universālo dizainu. Tiks veikti
pielāgojumi Kurzemes reģiona pašvaldībās, lai pēc iespējas veiksmīgāk
veicinātu sociālo integrāciju.
Informāciju sagatavoja projekta
koordinatore Maira Saulīte
Tālr.: 27842636,
e-pasts:
maira.saulite@saldus.lv

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013 līdzfinansētais projekts „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru
apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”
No 2012. gada 2. aprīļa oficiāli uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ieviešana.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un
ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes
un Lietuvas pārrobežu teritorijā.
Izvirzītie apakšmērķi:
1)
attīstīt infrastruktūru dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību
apsaimniekošanas nolūkos;
2)
nodrošināt pieredzes apmaiņu starp dažādām ezeru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošināt lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošajiem faktoriem;
3)
veicināt sabiedrības iesaistīšanos un nodrošināt sabiedrības
informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Mērķu sasniegšanai projektā, neskaitot plānošanas reģionu, iesaistījušies vēl 7 partneri no Latvijas (Kurzemes) un četri partneri no Lietuvas: vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija,
partneri no Latvijas – Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas,
Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais

parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.
Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes, gan dabas aizsardzības un apsaimniekošanas, gan pētniecības, gan sabiedrības informēšanas jomā. Saldus novada pašvaldībai galvenā aktivitāte projektā ir Saldus ezera peldvietas sakārtošana. Saldus novada pašvaldības kopējais
budžets šī projekta īstenošanai ir EUR 114 821.16, no tiem 85% ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013
līdzfinanansējums.
Projekta
ieviešanas termiņš: 02.04.2012.–
01.02.2014
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Liene Klagiša

Projekts „Vide un inovācijas”
2011./2012.mācību gadā Jaunlutriņu pamatskolas struktūrvienībā
„Sākumskola” Šķēdē tika realizēts projekts „Vide un inovācijas”. Projektā piedalījās pirmsskolas grupas „Burtiņi” audzēkņi, viņu ģimenes un
vietējās organizācijas Šķēdes pagastā. Bērni un jaunieši vāca makulatūru, baterijas, plastmasas pudeles, stiklu un visu to nodeva otrreizējai pārstrādei, kā arī piedalījās kopīgā talkā. Visiem pagasta iedzīvotājiem tika
piedāvāta iespēja konteinerā izmest lielgabarīta un celtniecības atkritumus. Notika konkursi un izglītojošas nodarbības par dabai draudzīgu
dzīvesveidu. Bērni, jaunieši un viņu vecāki apguva jaunas zināšanas par
zaļo dzīvesveidu, piedaloties nodarbībās par lietu otro dzīvi. Tika apgūta
dekupāža un izprasts, kā ar tās palīdzību dažādiem priekšmetiem meklēt
jaunu pielietojumu. Piemēram, skārda bundžas pārvērtās par skaistiem
zīmuļu turētājiem, vecais puķu pods ieguva jaunas krāsas. Auduma rotu,
rotaļlietu un spēļu darbnīcā tapa skaistas brošas no dažādiem pārpalikumiem, un jautrie spilveni un krāsainās rūtiņu segas vēl ilgi priecēs
katru tā īpašnieku. Papīra un plastmasas pārvērtību darbnīcā kurpju kastes kļuva par raibām mantu glabātuvēm; kartons kopā ar veciem CD
kalpoja par pamatu pasakainiem konfekšu pušķiem; krāsainas katalogu
lapas pārvērtās par skaistām papīra krellēm, tualetes papīra rullīši piedzīvoja nebeidzamas pārvērtības dažādos telpu dekoros, dāvanās, galda
rotājumos utt. Plastmasas pudeles kļuva par groziņiem, rokassprādzēm,
vāzēm un puķu podiņiem. Aušanas darbnīcā tapa iepirkumu somas, somiņas un telefonu maciņi no nevajadzīgām kleitām un biksēm, bet nederīgi apģērbi kļuva par lupatu paklājiņiem. Tā ir tikai neliela daļa no visa,
ko apguva mazi un lieli šo zaļo nodarbību dalībnieki. Iegūtās zināšanas
un prasmes visiem noderēs arī turpmāk, lai katrs kaut mazliet samazinātu atkritumu daudzumu visā Latvijā, dodot lietām otro dzīvi. Mazajiem
bērniem nodarbības vadīja Sanda Vaivade un Monta Zauere, bet lielākajiem bērniem un pieaugušajiem – Inta Švaža un Rita Balcere.
Projektu „Vide un inovācijas” finansiāli atbalsta Vides izglītības
fonds ar Toyotas Eiropas fonda starpniecību starptautiskā konkursa
„Vide un inovācijas” ietvaros.
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Saldus novada dome sveic jūnija un jūlija apaļo jubileju gaviļniekus
Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz
savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.
/Alfrēds Krūklis/
Ezeres pagastā
Skaidrīte Čukna- 55
Kārlis Švarcs- 60
Arturs Vēveris- 60
Dzintra Jansone- 65
Gunārs Radavičs- 70
Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Vasīlijs Belodeds- 60
Uldis Grietnieks- 70
Visvaldis Johansons- 91
Antons Statkus- 94
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Daina Brūvere- 50
Ivans Zvirs- 50
Valdis Kristgolds- 65
Krišs Heniņš- 70
Zintis Andersons- 60
Valdis Eglīts- 60
Valda Ernestsone- 70
Uldis Saulgriezis- 50
Alfrēds Kārkliņš- 55
Vilis Zeltābols- 60
Mudīte Hermane- 65
Kursīšu pagastā
Edgars Pūris- 50
Lidija Kārkliņa- 60
Juris Lagūns- 60
Taisija Puškarjova- 60
Aina Šķeive- 65
Līga Balevica- 70
Ilona Bilertiene- 80
Velta Sovarde- 85
Larisa Januševska- 50
Jautrīte Līdaka- 55
Lutriņu pagastā
Gaida Austruma- 50
Vilija Brūvere- 50
Alvis Kalniņš- 50
Elga Kaunese- 50
Jānis Druvaskalns- 55
Dzidra Kāpiņa- 60
Ausma Zaķe- 60
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Guntis Neilands- 70
Voldemārs Amjuts- 70
Nīgrandes pagastā
Magdalena Šličus- 50
Janina Lielpētere- 55
Jana Lukevica- 55
Alģirds Ežerskis- 60
Māris Matisons- 60
Daina Pagraba- 60
Zita Harmsone- 65
Ruta Laipa- 75
Jevgenija Tihanova- 80
Klavdija Dubova- 93
Genovaite Samoskaite- 50
Aivars Birznieks- 65
Biruta Paulauska- 65
Vilnis Jonušs- 70
Novadnieku pagastā
Zita Cabule- 50
Ingrīda Kīsnica- 50
Jānis Bērtulis- 55
Dzintra Knūta- 55
Līga Tillere- 55
Antra Žeivota- 55
Ināra Brūvere- 70
Lidija Krūmkalna- 75
Silvija Rībena- 85
Drosma Stulpe- 50
Andris Eihenbaums- 55
Skaidrīte Birgere- 60
Dzintars Grīslis- 60
Daina Rubule- 60
Teodors Sergejevs- 60
Jānis Stanga- 60
Juris Tillers- 60
Daina Upeniece- 60
Anda Karlevica- 65
Lūcija Klagiša- 70
Ivars Dombrovskis- 70
Mudīte Ābele- 75
Jānis Butāns- 75
Mirdza Ansone-Tomsone- 75
Leontīne Grīsle- 75
Pampāļu pagastā
Linards Silenieks- 50
Gunta Soģe- 60
Ansis Danenbergsons- 65
Marija Sileniece- 70
Gunārs Fīlupis- Pīlupis- 50
Andris Podiņš- 50
Virgīnija Sīle- 50
Sarmīte Vēja- 50
Vladimirs Dubovkins - 55
Saldus pagastā
Dace Vasile-50
Ļubova Kapteine-50
Agrita Skreba-50
Aldis Stengrevičs-55

Anna Plēpe-55
Andris Norkus -55
Jānis Markevics- 55
Edvīns Lācis- 55
Mārīte Kočāne- 55
Jūlijs Gineitis- 55
Laima Egle- 55
Ruta Regute- 55
Aivars Tērauds- 55
Artūrs Ķēniņš- 60
Vladimirs Čerjomuhins- 65
Jānis Lormanis- 65
Ērika Marcinķeviča- 65
Anna Butrima- 70
Rita Kurzemniece- 70
Lita Miķelsone- 70
Alfrēds Melnbārdis- 80
Lidija Vekšina- 80
Vadakstes pagastā
Pēteris Statkus- 50
Ziedonis Mitrevics- 55
Elvīra Zorgevica- 60
Jons Latišs- 75
Alfrēds Gricjus- 55
Vija Grinberga- 65
Voldemārs Strīķis- 70
Rita Skudra- 80
Zaņas pagastā
Stasis Gedominskis- 55
Daumants Žukausks- 50
Anita Krama- 55
Ināra Līce- 70
Dzintra Miceika- 80
Rihards Donis- 80
Zirņu pagastā
Aivars Apīnis- 50
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PAGASTOS

Ezeres pagasts
Mācību gads jau tuvojās beigām, taču pie mums- bērnudārzā- tas
bija viens no aktīvākajiem mēnešiem visā mācību gada garumā. 9.maijā
piedalījāmies Muzeju draugu pasākumā Saldū. 11. maijā iestādes mazie
dejotāji pirmo reizi izmēģināja deju soļus uz lielās Kalnsētas parka estrādes. Par iespēju aizbraukt jāsaka paldies mūsu pagasta pārvaldei un
autobusa šoferītim R. Pūnem. 12. maijā, nebaidoties no aukstuma, lietus
un vēja, gājām gājienā un dejojām Saldus novada svētkos. Par to paldies
visiem bērnu vecākiem un arī, protams, bērniem.
Lielākais notikums - 19. maijā braucām uz Rīgas Brīvdabas muzeju,
lai saņemtu balvas. Kādas?
Tas notika tā- mēs, iestādes darbinieki, vecāki, pagasta ļaudis, kopš
novembra mēneša aktīvi vācām makulatūru. Šī konkursa noslēgumā
kļuvām par divkārtējiem uzvarētājiem. 1.vietu valstī makulatūras vākšanā ieguvām, izdalot savākto makulatūras daudzumu uz bērnu skaitu. 3.
vietu - kopvērtējumā starp izglītības iestādēm. Individuālajā vērtējumā
godalgotu vietu ieguva arī iestādes izlaiduma grupas audzēkne Ita Krauze. Vākšanas process bija visai grūts. Pašiem bija jāsver un savāktais
un sasvērtais daudzums jāreģistrē speciāli tam veidotā dienasgrāmatā
mājas lapā www.zalajosta.lv. Paldies par atbalstu arī Saldus bibliotēkai,
grāmatnīcai „Dainas”, veikaliem “Drogas”, “Maxima”, Ezeres veikalam
“Elvi”. Lielu atbalstu mums sniedza V. Pileckis. Kopā savācām 22998
kg makulatūras. Ieguvām ne tikai godalgotas vietas, bet arī 112 kg dažādu izmēru zīmēšanas papīru, 100 Ls sporta inventāra iegādei, bezmaksas
ekskursiju (transports, ieejas biļetes, gida pakalpojumi, pusdienas) Tērvetes dabas parkā, atlaižu kuponus Rīgas Zooloģiskajā dārzā, Ugunsdzēsības muzejā u.c. Paldies organizētājiem un atbalstītājiem!
Informāciju sagatavoja Ezeres vidusskolas direktores vietniece
pirmsskolas darbā Vaira Ansone

Lutriņu pagasts
Maijā notika Māmiņdienas koncerts Lutriņu pamatskolā un PII “Kāpēcītis”. Pagasta ļaudis plaši iesaistījās novada svētku norisēs. Svētkos
dejoja visi pieci deju kolektīvi: pirmsskolnieku “Sprīdīši”, 1. - 2.klašu
kolektīvs; 3. -5. klašu studija “Smaidiņi”, 6.-8.klases “Smaidiņi” un jauniešu deju kolektīvs. PII “Kāpēcītis” dziedošās ģimenes priecēja ļaudis
pie strūklakas, bet svētku gājienā visiem iepriekšminētajiem pievienojās
arī sportisti, pagasta pārvaldes darbinieki, bērnudārza, skolas un pansionāta “Ābeles” darbinieki un kluba pārējie pašdarbnieki.
19.maijā Jauniešu deju kolektīvs un deju kolektīvs “Smaidiņi” pārstāvēja Lutriņu pagastu Druvā notiekošajos Saldus pagasta svētkos “Kaimiņu būšana”. Druvas bibliotēkā savus darbus izstādīja taksidermists
Ainars Upenieks, rotkale Milda Kunga, rokdarbniece Agrita Karlevica,
bet ciemakukuļus sarūpēja Mairita Šulca un Marta Kunga.
25. maijā klubā bija amatierteātra “Atvars” lugas “Ruksītis” pirmizrāde.
25. maijā Lutriņu pamatskolas 1.-2.klašu audzēkņi un deju kolektīvs
“Smaidiņi” piedalījās Kandavas svētku pasākumos, bet 26.maijā Vents-

pilī pasākumā “Latvju bērni danci veda” piedalījās studija “Smaidiņi”.
30.maijā deju kolektīvs “Sprīdīši” piedalījās “Mazajos deju svētkos”
Snēpelē.
2. jūnijā Lutriņu PII “Kāpēcītis” bija izlaidums.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita Pileniece
Pampāļu pagasts
Mīļi sveicam visus maijā dzimušos pampāļniekus!
Maijs pagājis Saldus novada svētku zīmē. Saldus novada svētkos piedalījās visi Pampālu pašdarbnieki.
Folkloras kopa sagaidīja Līdzsvarotās attīstības un autoceļu komisijas izbraukuma sēdes dalībniekus un bija Nacionālajā sarīkojumā Jelgavā „Pulkā eimu, pulkā teku – 2012”.
Vokālā ansambļa meitenes viesojās Vadakstē uz sadziedāšanās svētkiem.
Izskanējusi „Gada note”. Konkursā piedalījās dziedātāji no vairākiem pagastiem. Žūrija noteica uzvarētājus pa vecuma grupām. Skatītāji
savu simpātiju noteica balsojot. Otro gadu par skatītāju balvas īpašnieci
kļuva Elīna Labanauska. Mīļš paldies dalībniekiem, žūrijai un visiem
atbalstītājiem un sponsoriem.
Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi maijā svinēja izlaidumu.
Iestādē tas bija divdesmit ceturtais izlaidums. Par apliecību saņēmējiem
kļuva desmit bērni. Pēc izlaiduma bērni devās ekskursijā uz Tērveti.
Maijā notika Pampāļu pamatskolas profesionāli orientētās pamatizglītības programmas ar padziļinātu informātikas mācīšanu akreditācija.
Sešgadnieki un viņu vecāki iepazinās ar skolu un piedāvātajām izglītības iespējām.
Sirsnīgs un mīļš bija Mātes dienas koncerts. Koncertā piedalījās dziedātāji, dejotāji, daiļlasītāji, vijolnieks. Izstādē bija apskatāmi skolēnu
radošie darbi. Koncertā sveica olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un
viņu māmiņas.
Skolas ābeļdārzs papildināts ar 8 ābelītēm- no katras klases pa vienai,
bet no devītās klases katrs skolēns iestādīja bērziņu skolas birztalā.
Skolas čaklākajiem lasītājiem bija sarūpēta dāvana no pagasta pārvaldes un M. Hartmaņa ģimenes – ekskursija uz Tērvetes dabas parku.
Mācību gada pēdējā dienā jau tradicionāli notika pasākums „Dāvana
manai skolai”, kurā katra klase kā dāvanu skolai sagatavoja priekšnesumu. Pasākums bija kā raiba, skaista, ziedoša pļava, kurā katra klase
parādīja savu radošo izdomu. Tika apsveikti skolēni, kuriem ir labas
sekmes mācībās un sumināti titulu „Gada skolnieks un skolnieciņš”
īpašnieki. Balvas sagādātas ar L. Krūmiņas atbalstu.
Skolas darbinieku kolektīvs mācību gada noslēgumā devās ekskursijā
uz Ceriņu dārzu Dobelē. Arī Pampāļu pagasta pensionāri savas ekskursijas maršrutā iekļāva Ceriņu dārzu un pabija arī Lestenē un Pokaiņos.
Bibliotēkā noslēdzies turnīrs dambretē. Pirmo vietu ieguva Mareks
Našenieks.
Informāciju sagatavoja kultūras nama vadītāja Ināra Kārkliņa
Vadakstes pagasts
Saldus novada svētku ietvaros vadakstnieku komanda startēja velobraucienā tautas klasē, kurā uzvarēja mūsu pagasta sportists Sandijs
Švīpiņš.
Jūnijā mazie vadakstnieki startēja riteņbraukšanā un futbolā Saldus
novada bērnu svētkos.
Jūnijā notiks sacensības „Spalvas pa gaisu”.
Informāciju sagatavoja Vadakstes pagasta sporta darba organizatore- I. Ģērmane
12.maijā pašdarbnieki piedalījās Saldus novada svētkos.
19.maijā Vadakstes tautas namā notika vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki. Šajā pasākumā piedalījās Rubas , Jaunauces, Pampāļu, Kursīšu un Vadakstes vokālie ansambļi. Katram ansamblim bija jāsagatavo
divas dziesmas un reklāma. Visi ansambļi ar šo uzdevumu tika galā.
Paldies ansambļiem par atsaucību!
26.maijā Vadakstes amatierteātris ar izrādi “Kāpostgalva” ciemojās
Jaunaucē.
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Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agita Bleidele
Zaņas pagasts
25. maijā Zaņas pagasta Baļķulejas estrādē amatierkolektīvam „Oga”
svinējām 5 gadu jubileju un Baļķulejas vasaras sezonas atklāšanu.
Kolektīvs sev un skatītājiem par prieku savā jubilejā bija sarūpējis
pirmizrādi A. Niedzviedža lugai „Trīs ar pus atraitnes”. Pateicamies
kaimiņu pagasta Ezeres amatierkolektīvam „Meduspods” par muzikālu un visai „pikantu” apsveikumu. Pateicamies Zaņas pagasta pārvaldei

par transportu vienas dienas ekskursijai, ko kolektīvs saņēma dāvanā
jubilejā.
„Ogas” kolektīva dalībnieki pasākuma noslēgumā iekūra ugunskuru,
tādējādi jau tradicionāli atklājot vasaras sezonu Baļķulejas estrādē.
Līdz rīta gaismai par jautru zaļumballi rūpējās Viktors un Gatis (PITSTOP) no Liepājas.
Informāciju sagatavoja kult. darba organizatore Ilma Kamkovska

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM
SALDUS KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
28.07.

Saldus Saule
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

7.06. - 8.07.

Bauskas mākslinieku izstāde „Bērīts manis kumeliņš”

19.05. - 19.08.

„Muzeja mākslas krājuma jaunieguvumi” izstāde

13.07. - 12.08

„Sportiste, trenere, pedagoģe – Daila Mankus” 50 darba
gadi Saldus novadā
Jubilāres godināšana

13.07. plkst.16.00

PAMPĀĻU PAGASTĀ
21.07. plkst. 10:00
Plkst. 22:00

Sporta svētki Pampāļu parkā
Zaļumballe

7. un 8. jūlijs

Igaunijā Hījumā salā koncertprogrammā piedalās VPDK
„Druva”,”Druvas Seniori”,vokālā grupa „Druvas Tonis”
un JDK „Puzurs”

13. jūlijs

Vecpiebalgas novada svētkos piedalās Druvas teātris ar
izrādi „Skrandaiņi un augstmaņi”

SALDUS PAGASTĀ

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
11.06.-30.09.

Saldus mākslas skolas audzēkņu Zaļās prakses darbu
izstāde

KAPELLERU NAMĀ
14.07. - 15.07.
(Individuālās
nodarbības,
saskaņojot laikus)

Mūzikas terapijas nodarbības bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem. Papildinformācija un pieteikšanās uz
konsultācijām pa tel. 29549955 (Aiva)

28.07. plkst. 11:00

Ezera svētki

23.07. - 28.07.

Plenērs Rozentāla pilsētā 2012. Šogad plenēra aktivitātes
plānotas 3 Saldus novada muižās - Reņģē, Vadakstē un
Jaunaucē. Projektu atbalsta Saldus novada projektu fonds

ZAŅAS PAGASTĀ
26.06. - 3.07.

Kristīgā jauniešu nometne no Norvēģijas

8.07. - 15.07.

Sporta un atpūtas nometne ZAŅAS IZAICINĀJUMS
2012.
Vasaras brīvlaikā, kad bērniem ir daudz brīvā laika,
biedrība Džudo klubs LIDO-SALDUS organizē sporta un
atpūtas nometni. Nometne ir lielisks veids, kā iepazīties ar
jauniem draugiem un izzināt sevi, iegūt jaunas zināšanas
un prasmes, iespēja attīstīt savu fizisko sagatavotību.
Nometnes dalībnieki tiks dalīti vecuma grupās:
• 7-9 gadi vispusīgas sporta nodarbības;
• 10-14 gadiem vispusīgas sporta nodarbības ar ievirzi
džudo;
• 15-18 gadi- vispusīgas sporta nodarbības ar ievirzi džudo,
boksā un MMA, pašaizsardzības nodarbības, kā rīkoties
ekstremālās situācijās. Visiem tiks organizēti pārgājieni,
braucieni ar laivām, radošās darbnīcas, sporta spēles utt.
Nometnē ar bērniem strādās pieredzējuši treneri. Ar
jauniešiem strādās Latvijas brazīļu džiu džitsu federācijas
galvenais treneris Vladislavs Čerņavskis, kurš ir vispusīgs
cīņas tehnikas speciālists ar lielu pieredzi gan kā sportistam, gan arī trenerim.
Nometne notiks no 8. līdz 15. jūlijam Zaņas pamatskolas
telpās un apkārtnē, Zaņas pagastā, Saldus novadā. Nometnē
var piedalīties ikviens, kurš vēlās apgūt jaunas prasmes un
iemaņas. Papildus informācija par nometni un pieteikšanās
pie nometnes vadītāja Gata Baumaņa, tel. 26328588.
Nometni organizē biedrība džudo klubs LIDO-SALDUS.
Nometni atbalsta CEMEX Iespēju fonds.

14.07.

„Ūdenssvētki
2012”.
Makšķerēšanas
sacensības,
netradicionālās sporta spēles visai ģimenei, sporta spēļu
dalībnieku apbalvošana, pašdarbnieku koncerts. Vakara
viesi- Džudo klubs LIDO SALDUS. Zaļumballe, spēlēs
grupa”EJA”

25.07. - 27.07.

Zīļuka nometne”Vasaras raibumiņš”

PIE SALDUS EZERA
SALDUS NOVADS

SALDUS PILSĒTĀ, Studijā “Sol Music”, Lielajā ielā 12
2.07. - 4.08.

Muzikāli radošās nodarbības 3-8 g.v. bērniem “Mēs
dzīvojam pasakā”. Bērni tiks pieskatīti un nodarbības notiks katru darba dienu no plkst. 8.30 - 18.00.
Dalības maksa- Ls 3,50 dienā. Cenā iekļauta ēdināšana un
materiāli radošajām nodarbībām.
Sīkāka informācija par nodarbību norisi un pieteikšanās pa
tel: 22120747

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
7.07.

Laidenes dienas tirgus

28.07.

Saimnieku dienas tirgus

EZERES PAGASTĀ
7. 07. plkst.10:00

Ezeres centra laukumā, atjaunojot senās tradīcijas, notiks
tirgus andele un lustes! Tirgošanās, dažādas aktivitātes,
pašdarbnieku un ciemiņu kultūras programma

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
5.,6. un 7.07.

Folkloras kopa „Ruba” piedalās folkloras festivālā „Baltica
2012”

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ
14.07.

XIV Ēdamo pagastu saiets Zirņos pēc pasakas „Princese
uz zirņa” motīviem
Zirņu pagasta pensionāru ekskursija

25.07. plkst. 12:00

Saimnieku dienas svinēšana un jaunās ražas godināšana
Jaunmuižas parkā pie klēts

Jūlija beigas

26.07.

Lauku sētu saimnieču ekskursija uz Likteņdārzu un Kalsnavas dendrāriju

07.07.

Zvārdes pagasta iedzīvotāju ekskursija

12.-13. 07.

Liliju izstāde Jaunlutriņu izstāžu zālē

21.07. plkst. 10:00

Zvārdes pagasta sporta spēles

ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 18, 2012. gada jūnijs. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
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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