2012.gada 22. MAIJS

AKTUĀLAIS PASĀKUMS
Aizvadīti jau otrie Saldus novada un Saldumu svētki
12. maijā notika jau otrie Saldus novada svētki, kurus svinējām reizē ar tradicionālajiem Saldumu svētkiem. Šogad gan laika apstākļi mūs nelutināja un diemžēl sasaucās ar svētku moto- „Ūdeņi runā”. Bet, pat neskatoties uz to, visas dienas garumā notika dažādi
pasākumi, tika piedāvātas atrakcijas un izklaides bērniem un pieaugušajiem, kā arī, protams, bija iespēja apmeklēt amatnieku tirdziņu
un iegādāties sev interesējošus izstrādājumus.

Svētku ieskaņā, 11. maijā, visi interesenti varēja apmeklēt izstādi „Ražots Saldū”,
kura tika rīkota pirmo gadu. Ikvienam bija iespēja aplūkot un iepazīt Saldus novada
uzņēmēju- gan pazīstamu un jau pārbaudītu, gan arī nesen izveidotu un mazāk pazīstamu ražotāju- piedāvājumu

Pie Tūrisma informācijas centra notika konkurss- degustācija
“Gardākais Saldus rausis”, kurā vērtēt varēja 4 uzņēmumu- SIA
“Matss”, SIA “Saldus maiznieks”, SIA “Jānis” (Ziemeļbeķereja)
un SIA “Saldus pārtikas kombināts”- sagatavotos gardumus

Sestdiena, 12. maijs, iesākās ar svētku dievkalpojumu Saldus Sv. Jāņa
evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā, pēc kura novadnieki un viesi tika
aicināti uz svinīgo svētku atklāšanu Kalpaka laukumā.
Šogad svētkos piedalījās viesi no Saldus sadraudzības pilsētas Līderbahas Vācijā. Svētku atklāšanā pēc Saldus novada domes priekšsēdētājas Indras Rassas klātesošos uzrunāja arī Līderbahas pašvaldības valdes pārstāvis
Joahims Štrēmers
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DOMES SĒDE
2012. gada 26. aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Jauniešu futbola klubs SALDUS” sabiedriskās aktivitātes „Starptautisks bērnu futbola
turnīrs 2002. un 2000.g.dzimušiem bērniem” realizācijai.
2. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Muzikālā Mozaīka” sabiedriskās aktivitātes „Nāksim kopā muzicēt” realizācijai.
3. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 158 apmērā biedrībai „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Saldus nodaļa” sabiedriskās aktivitātes „Ziemassvētki 2012” realizācijai.
4. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Burbuļi” sabiedriskās aktivitātes „Ūdenstūrisma popularizēšana Saldus novadā”
realizācijai.
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Saldus krievu
kopiena” sabiedriskās aktivitātes „Koncerts „No visas sirds”” realizācijai.
6. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Māmiņu klubs
„Pogas”” sabiedriskās aktivitātes „LV-3875 Šķēdes ekspedīcija” realizācijai.
7. Iesniegt Saldus novada pašvaldības projektus par Pampāļu, Ezeres
un Rubas pagastu izgāztuvju rekultivāciju Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda programmas ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.
8. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrā „Šķūnis”:
•
Semināra telpa Ls 15 stundā bez PVN
•
Semināra telpa un virtuve Ls 17 stundā bez PVN
•
Semināra telpa, virtuve, datortehnika un apskaņošana Ls 20
stundā bez PVN

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Projekts “Interešu izglītības, mūžizglītības un
kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un
pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas skolas ēku”

Projekta mērķis- uzbūvējot mūzikas un mākslas skolas ēku, radīt
nosacījumus kultūrizglītības programmu un pakalpojumu pilnveidošanai un dažādošanai Saldus novadā, kā arī kultūras nozares ekonomiskā
potenciāla izmantošanai reģionā. Izbūvējot piebraucamos ceļus, trotuārus un stāvlaukumus, uzlabot satiksmes organizācijas drošību Saldus
pilsētā. Izbūvējot ēkas ārējos inženiertīklus un labiekārtojot teritoriju,
sakārtot dzīves vidi Saldus pilsētā.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas- 5 027 868 LVL.
ERAF līdzfinansējums- 4 273 687.00 LVL ( 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projekta īstenošanas vieta – Avotu iela 12A, Saldus.
Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 15.decembrim.
Būvniecības darbus veic SIA „Arčers”, par būvuzraudzības pakalpojumiem noslēgts līgums ar SIA „Jurēvičs un partneri”, par autoruzraudzību atbildīgi SIA „MADE arhitekti”.
15.05.2012. - nobeiguma fāzē noris 2. posma būvdarbi, kas paredz
pabeigt ēkas virszemes nesošo karkasu, izbūvēt 1. un 2. stāva monolītā
dzelzsbetona nesošās sienas, nesošās metālkonstrukcijas, 1. un 2 stāva
saliekamā un monolītā dzelzsbetona pārsegumus.
Pašreiz darbs tiek veikts pie 2. stāva sienām un pārsegumiem, turpinās sienu veidņošana un betonēšana, kā arī metālkonstrukciju montāža
un sagatavošanās process labiekārtošanas darbu veikšanai. Paralēli
tam tiek izstrādāts interjera projekts, ko veic SIA „MADE arhitekti”.
Plānots, ka jūnija sākumā objektā tiks ievesti fasādes būves elementiMHM koka paneļi, ko speciāli šim objektam izgatavo rūpnīca Vācijā.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Baiba Mūsiņa
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•
Nodarbību telpa (2. stāvs) Ls 5 stundā bez PVN
•
Nodarbību telpa un virtuve Ls 7 stundā bez PVN
•
Telpu nomas maksa telpām Nr.1-3 un nodarbību telpai: ar inventāru Ls 2.00 bez PVN, bez inventāra Ls 3.00 bez PVN
•
Veļas mazgāšana Ls 1.00 bez PVN viena mazgāšanas reize
Apstiprināt sekojošus atvieglojumus:
•
Ja telpas īrē vairāk par 5 dienām, vai grupai, kas lielāka par 15
cilvēkiem – atlaide 20%;
•
Nomas maksas atlaide pašvaldības iestādēm – 50%;
•
Invalīdiem un pensionāriem atlaide – 25 %.
9. Izdarīt grozījumus projekta „Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma
rekonstrukcija Saldū” budžetā, palielinot to par LVL 14 000, 00 ieskaitot
PVN. Projekta kopējais budžets pēc izmaiņām ir LVL 1 054 647.60.
2012. gada 9. maija ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt ziedojumu no SIA „Libra Plast”, SIA „AZ-INTER”, SIA
„Saldus būve”, AS „SEB banka” Saldus filiāle, SIA „Arčers” un SIA
„Alfor” Saldus novada svētku rīkošanai.
2. Izteikt neuzticību SIA „Saldus komunālserviss” valdes loceklim
– valdes priekšsēdētājam Didzim KONUŠEVSKIM un atcelt viņu no
ieņemamā amata.
Iecelt par SIA „Saldus komunālserviss” valdes locekli – valdes
priekšsēdētāju Armīnu MIĶELSONU
Sēžu pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes
sēdes”

Projekts „No pagātnes nākotnei”
Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ir atbalstīts biedrības „Rubas strops” projekts „No pagātnes nākotnei”. Jaunieši projekta ietvaros veiks aktivitātes, kas liks gan Rubas vietējiem
iedzīvotājiem, gan pārējai sabiedrībai interesēties un uzzināt par Rubas
pagasta kultūrvēsturiskām vērtībām. Iecere tiks realizēta, jauniešiem sarunājoties ar Rubas pagasta vēstures lieciniekiem. Stāsti un emocijas
tiks atspoguļoti īsfilmās, savukārt stāstos iezīmētās nākotnes vīzijas kā
Rubas pagasta attīstības vadlīnijas tiks iesniegtas Saldus novada domē.
Sīkāka informācija un aktualitātes- www.jauniesirubai.id.lv.
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Saldus novada pašvaldība aicina darbā juristu
Saldus novada pašvaldība piedāvā iespēju jaunam speciālistam
(diplomētam, vai arī pēdējā kursa studentam) uzsākt JURISTA karjeru vienā no lielākajiem Latvijas novadiem un gūt lielisku darba pieredzi dažādās ar pašvaldības funkciju realizāciju saistītās sfērās.
Amata specifika saistīta ar nepieciešamību izprast un prast pielietot dažādus ārējos normatīvos aktus, veidot iekšējos normatīvos aktus,
sadarboties ar dažādiem klientiem (gan juridiskajām, gan fiziskajām
personām), ātri reaģēt un spēt mobilizēties konkrēta specifiska uzdevuma izpildei.
Pašvaldība darbiniekam nodrošina regulāru atlīdzību, visas normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas. Darba līgums tiks
slēgts uz noteiktu laiku (līdz 2014.gada pavasarim). Pieteikšanās līdz
2012. gada 15. jūnijam
E-pasts inna.kislina@saldus.lv, tālr. 3807272, 25479808

AKTUALITĀTES
Aktualitātes novada teritorijas plānojuma izstrādē
Piektdien, 2012.gada 11.maijā, ar tikšanos Saldus novada Būvvaldē
noslēdzās Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes otrais darba grupu rangs, kurās tika runāts jau par konkrētiem novada telpiskās attīstības
priekšlikumiem. Darba grupās katrā no pagasta pārvaldēm un pilsētas
Būvvaldē tika panākta vienošanās par novada konceptuālajiem telpiskās
attīstības virzieniem, kā arī rasti risinājumi telpiskai plānošanai pagasta
ciemu, pilsētas un lauku teritorijai. Kopējais darba grupu apmeklētāju
skaits - 102 novada iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldības speciālisti, deputāti un SIA „Metrum” projekta izstrādātāji.
Kā galvenie darba grupu rezultāti visās 15 organizētajās darba grupās
atzīmējami:
• Pirms detalizētās novada teritorijas plānošanas izstrādāta novada
telpiskās attīstības koncepcija, panākot vienošanos darba grupās par novada telpiskās attīstības stratēģiskajiem jautājumiem;
• Analizējot spēkā esošos novada teritorijas plānojumus (katra pagasta un pilsētas), darba grupās rasti risinājumi pagastu ciemu un pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) teritorijas noteikšanai, kā arī izstrādāti
priekšlikumi pagastu ciemu robežu noteikšanai;
• Sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izstrādāts un pārrunāts priekšlikums Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas noteikšanai, koriģējot esošo zonu un iekļaujot pilsētas
vēsturiskā centra aizsardzības zonā arī Skrundas ielu;
• Pārrunāts jautājums par pilsētas perspektīvajām robežām, darba
grupā pilsētas Būvvaldē vienojoties, ka pilsētas perspektīvās robežas
netiks noteiktas teritorijas plānojuma saistošajās kartēs, bet sniegts kā
konceptuāls priekšlikums teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā;
• Attiecībā uz pilsētas teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, darba
grupā pārrunāta atsevišķu zemes gabalu izmantošana un sarkano līniju
projektēšana, konceptuāli saglabājot risinājumus no spēkā esošā pilsētas

Jauns tūrisma objekts – Saldus Dzīvnieku
patversme
Sākot jauno tūrisma sezonu, Saldus tūrisma piedāvājumu papildinājis jauns un interesants objekts – Saldus Dzīvnieku patversme.
Patversmes saimnieki – Dzintars un Laila Rupeiki – piedāvā izglītojošas ekskursijas grupām. Jāuzsver, ka Saldus patversme ir ļoti īpaša
vieta - tajā mitinās ne vien suņi un kaķi, bet arī daudz citu mīļu kustoņu, piemēram, papagaiļi, truši, pelītes, iguāna. Patversmē ir pat savs
ponijs!
Ja gribas darīt labas lietas, sastapt dzīvniekus un dzīvo dabu tepat pilsētā, kā arī palūkoties, cik nesavtīgi par dzīvniekiem rūpējas patversmes
saimnieki, ir vērts doties ciemos. Viesiem tiek piedāvātas divu veidu
ekskursijas - 1h un 2h garas. Īsākajā ekskursijā ir iespējams iepazīties ar
patversmes darbu un palūkoties uz tās iemītniekiem, garākajā papildus
jau minētajam var noskatīties arī izglītojošu filmu un pārrunāt redzēto.
Ieeja patversmē ir par ziedojumiem (1h ekskursija - 0,50 LVL personai,
2h ekskursija - 1,00 LVL personai), kuri tiks izmantoti patversmes iemītnieku barības, smilšu u.c. vajadzīgu lietu iegādei, kā arī medicīniskai aprūpei. Svarīgi ir atcerēties, ka ekskursiju nepieciešams pieteikt iepriekš,
zvanot pa tālruņiem 29391282 (Laila) vai 29450277 (Dzintars).
Informāciju sagatavoja Laura Liepiņa, Saldus TIC

teritorijas plānojuma.
Par teritorijas plānojuma izstrādi plašāka informācija, kā arī materiāli pieejama saitē: http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibasplanosana/?id=153
Ja ir kādi priekšlikumi, komentāri vai jautājumi par Saldus novada
teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzam tos adresēt SIA “Metrum” teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv, tālrunis
67860317 vai Saldus novada teritorijas plānotājai Laurai Zariņai – Skapstei, e-pasts: laura.zarina-skapste@saldus.lv, tālrunis 63807909.

Aicinājums pieteikties uz optometrista vizīti
Jau ilgāku laiku SIA “Optikas pakalpojumi” sper soli pretim iedzīvotājiem un veic izbraukumus ar mūsdienīgu redzes pārbaudes aparatūru
uz apdzīvotām vietām, piedāvājot ļaudīm pārbaudīt redzi pavisam tuvu
dzīvesvietai, konsultēties ar optometristu vai acu ārstu un, ja nepieciešams, par pieņememu cenu pasūtīt redzi koriģējošas brilles.
• 28. maijā speciāli organizēta optikas salonu „Metropole” profesionāļu komanda piedāvā iespēju apmeklēt optometristu un veikt pilnu redzes pārbaudi Rubā, Rubas tautas namā. Pieteikšanās līdz 25.maijam;
• 29.maijā ir iespējams apmeklēt optometristu Zirņos, Zirņu pagasta
pārvaldē. Pieteikšanās līdz 28.maijam;
• 31.maijā ir iespēja apmeklēt optometristu Šķēdē, Šķēdes pagasta
medpunktā. Pieteikšanās līdz 30.maijam.
Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti, zvanot pa tālr.:
65035635!
Vizītes laikā ikvienam būs iespēja konsultēties ar optometristu par
sev interesējošiem jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izvēlēties un pasūtīt redzi koriģējošas brilles par īpašām cenām.
Kristīne Gruznova
SIA “Optikas pakalpojumi”
Tālr.: 26602448
E-pasts: kristine@optikametropole.lv

PAZIŅOJUMS
Saldus novada pašvaldība informē, ka Saldus novada būvvalde no šī gada 2. jūlija līdz 16. jūlijam būs
slēgta. Šajā laika periodā netiks nodrošināta būvvaldei
adresēto dokumentu pieņemšana un izsniegšana
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AKTUALITĀTES
Saldus novada un Saldumu svētki bildēs

Visas dienas garumā uz Kalpaka laukuma skatuves uzstājās pagastu
kolektīvi ar atraktīviem un pārdomātiem priekšnesumiem. Tāpat Kalpaka laukumā bija arī apskatāmi pagastu vides objekti, kuri izcēlās ar
oriģinalitāti un daudzveidību

Pirms noslēguma koncerterta Saldu pierūcināja motociklu parāde,
kura uzmundrināja svētku dalībniekus un viesus

Svētku gājienā šogad piedalījās ap 2500 dalībnieku

Līgo skvērā pie strūklakas un bērnu rotaļu laukumā dzestrais laiks
nebija šķērslis dažādām aktivitātēm un atrakcijām- mazākie bērni varēja lēkāt piepūšamajās atrakcijās- gan maksas, gan arī bezmaksas, doties
nelielā izjādē ar lauku sētas “Kaijas” zirgiem un samīļot aitiņu un kaziņu, bet jaunieši labprāt sacentās sumo cīņā, skrēja ar piepūšamajām
milzu kedām un trijbiksi

Pateicība Saldus novada svētku
atbalstītājiem
Liels paldies uzņēmējiem par finansiālo atbalstu un atsaucību, piedaloties svētku pasākumos: SIA „ALFOR”,
SIA „ARČERS”, AS „SEB BANKA”, SIA „LIBRA
PLAST”, SIA „AZ-INTER”, SIA „SALDUS BŪVE”,
AS „DRUVAS PĀRTIKA”, SIA „ZIKO”, SIA „DRUVAS UNGURI”, SIA „NORPLAST”, SIA „MATSS”,
SIA „SALDUS PĀRTIKAS KOMBINĀTS”, SIA „66
NORTH BALTIC”, SIA „INTRAC LATVIJA”, SIA
„GUNO M”, SIA „JEMIS” ( Naktsklubs PMK)
Svētku noslēguma koncertā piedalījās 49 deju kolektīvi, pūtēju orķestri “Saldus” un “Talsi”, kā arī bungu un dūdu grupa “Auļi”
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Saldus novada dome sveic maija apaļo jubileju gaviļniekus
Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej;
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
/K. Kalnietis/
Ezeres pagastā
Benita Pūne- 50
Roalds Riežnieks- 50
Vitauts Šķeivis- 50
Rolands Ķiļķins- 70
Biruta Sipeniece- 70
Alma Šakina- 90

Visvaldis Polencis- 60
Voldemārs Dorbe- 65
Harijs Mihelsons- 65
Ivars Barons- 70
Ināra Krīgena- 70
Juris Grickus- 75
Prancišks Vaitkus- 80
Emilija Borusa- 85
Lidija Jansone- 91

Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Kārlis Kārtiņš- 55
Sigurds Semaško- 60
Antons Kesmins- 70
Jānis Saukāns- 70
Antons Zošs- 85
Ilonija Sidorova- 80
Tamāra Barvida- 50
Stepāns Inta- 50
Ainis Pluģis- 50
Uldis Vīksna- 50
Anita Ligeika- 55
Ausma Maklere- 55
Lolita Gārbena- 70
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastā
Vilma Siliņa- 60
Daina Ozoliņa- 55
Ernests Zass- 65
Dzidra Seska- 70
Kursīšu pagastā
Lāsma Rudovica- 50
Anna Petrelēvica -55
Maiga Zaķe- 55
Ilga Grīna- 85

Novadnieku pagastā
Guntis Bērzs- 50
Guna Kapača- 55
Ligita Kazāka- 55
Ruta Pole- 55
Jānis Smilktiņš- 60
Pampāļu pagastā
Inta Vaļko- 50
Gunta Āboliņa- 55
Lilita Greitāne- 60
Arnolds Bisenieks- 65
Vilma Gusiņa- 80
Erna Hartmane- 90
Saldus pagastā
Antra Dukāne- 50
Inguna Maculēviča- 50
Laima Obrucka- 50
Guna Rone- 50
Biruta Sproģe- 50
Elga Grota- 55
Arvis Ziemelis- 55
Zinta Vārpiņa- 60
Artūrs Karlsons- 70
Jaņina Beļkeviča- 75
Rūdolfs Roga- 75
Elvīra Līkuma- 95
Vadakstes pagastā
Ina Miķelsone- 50
Normunds Apriķis- 50
Oskars Štrāls- 55

Lutriņu pagastā
Agris Blaus- 50
Lida Strēlniece- 55
Lidomeris Radvils- 60
Valentins Jurciks- 65
Biruta Gedrovica- 75

Zaņas pagastā
Jovita Vaičkus- 60
Ilze Vērpele- 70
Zenta Kapeika- 70
Anita Krūmiņa- 75
Lonija Dišlere- 75
Mirdza Turka- 80

Nīgrandes pagastā
Jānis Dacis- 50
Irēna Miķelsone- 50
Valda Meijere- 55
Inta Kaugere- 60
Severos Kulvinskis- 60

Zirņu pagastā
Guntars Laugalis- 50

Dainis Brizga- 55
Romands Brizga- 55
Laima Šanca- 55
Valerijs Svetlovs- 60
Leons Veļiks- 60
Ilona Dēvita- 65
Visvaldis Skaris- 65
Zvārdes pagastā
Valdis Markevics- 50
Saldus pilsētā
Aina Adijāne- 70
Skaidrīte Aveniņa- 70
Līvija Baranova- 70
Vēra Biteniece- 70
Valdis Ernstsons- 70
Vija Glaudāne- 70
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PAGASTOS
Lutriņu pagasts
Lutriņu pagasta un pamatskolas bibliotēkās noslēgusies Alternatīvā Bērnu žūrija 2.
Bibliotēkas jau otro gadu šo lasīšanas veicināšanas programmu organizē pašas no savu bibliotēku bērnu fondu grāmatām. Izvēlēto grāmatu sarakstā akcents likts uz oriģinālliteratūru un
izzinoša satura grāmatām. Četru klašu grupām
katrai bija jāizlasa 4 grāmatas. Viscentīgākie
bija jaunākie- 1.- 4.klašu- grāmatu eksperti.
Paldies jāsaka ne tikai tiem 37 bērniem, bet arī
klašu audzinātājiem un vecākiem. Mazās klases grāmatas lasīja kopīgi, un pēc tam raisījās
domu apmaiņa par izlasīto.
Ja darbiņš ir godam veikts, tad jābūt arī
svētkiem. Šo sajūtu radīja 4. aprīļa tikšanās
skolas bibliotēkā ar rakstnieci un dzejnieci
Ievu Samausku. Pirmā tikšanās ar dzejnieci
bija pirms 2 gadiem Dzejas dienās. Tagad sarunājāmies ar rakstnieci par viņas bērnu grāmatām. Vislielāko sajūsmu raisīja un daudz
jautājumu radīja „Princešu grāmata”. Tur taču
stāstīts par īstām princesēm, un rakstniece rāda
īstas princešu fotogrāfijas! Vēl arī Šokolādes
grāmata. Tikšanos noslēdza konkurss par Rīgas ielām. Klausoties dzejoli, jāuzmin, kā sauc
ielu. Atjautīgajiem- autores dāvaniņa. Sirsnīgs
paldies no mums- bibliotekārēm un Bērnu žūrijas ekspertei- Ievai Samauskai par interesanto tikšanos. Tā nenoliedzami bija abpusēja!
Informāciju sagatavoja Lutriņu pamatskolas bibliotekāre Gunta Romule un Lutriņu
pagasta bibliotekāre Ligita Popsujēviča.
Pampāļu pagasts
Mīļi sveicam visus pampāļniekus, kuri dzīves jubilejas atzīmēja aprīlī! Vēlam labu veselību un lai piepildās viss iecerētais. Lai vienmēr
pavada tā īpašā sajūta, ka esat pavasara bērni!
No visas sirds priecājamies, ka esam sagaidījuši brīdi, kad sācies reāls darbs pie ceļa
posma Pampāļi – Saldus rekonstrukcijas. Līdz
augusta beigām 6,8 km būs asfaltēti!
Vēl ļoti svarīgs notikums pampāļnieku sadzīvē ir frizētavas atklāšana. Profesionāli darbinieki sniedz friziera un manikīra pakalpojumus par ļoti pieņemamām cenām.
Interesantu Lieldienu pasākumu skolas dārzā bija sagatavojusi 5. klase un skolotāja Dagnija Vilmane – „Kuriet guni, vāriet olas, nāk
ciemos Lieldieniņa!”. Skolēniem laukā bija
jāveic dažādi ar Lieldienu tradīcijām saistīti
uzdevumi. Pasākuma noslēgumā kurinājām
ugunskuru un lielajā katlā sīpolu mizās vārījām olas.
1. - 9.klases skolēni piedalījās informātikas
skolotājas Andas Baltiņas sagatavotajā konkursā „Puzles salikšana”.
Sākumskolas skolēniem turpinājās konkurss
„Glītie gadalaiki”, kura tēma bija pavasaris.
5. klase piedalījās konkursā „Ekobusiņš”.
Izgatavoja, nokrāsoja un uzņēma videoklipu.
Nobalsot var www.draugiem.lv.
1. - 4.klasei notika noslēpumains pasākums
‘”Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko!”.
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Skolēniem uz pasākumu bija jāierodas indiāņu
tērpos un jāveic dažādi interesanti uzdevumi.
Lielās talkas dienā skolēni čakli strādāja
skolas apkārtnes sakopšanā.
Daudz skolēnu saņēma diplomus par veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Toņi un pustoņi”. Skolēni un skolotāji tika uzaicināti piedalīties konkursa noslēguma pasākumā Saldū.
Pampāļu parkā notika pavasara kross. Labākie skrējēji piedalīsies novada sacensībās.
Pampāļnieki savāca vairākus tūkstošus PET
pudeļu korķus, kuri atrada savu vietu izveidotajā pasaules kartē.
Pampāļu kultūras namā notiek radošās
darbnīcas ESF projekta „Dienas centru izveide
un sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde
un īstenošana Saldus novadā” ietvaros. Piedalās māmiņas un bērni no Pampāļiem, Zaņas un
Nīgrandes.
Kultūras namā vēl arvien apskatāmas pinumu un gleznu izstādes. PII „Pumpuriņš”
sagatavošanas grupas bērni bija ieradušies
šīs izstādes apskatīt, jo iepazīstas ar tēmu par
muzejiem. Viņi viesojās arī Pampāļu folkloras
kopas telpās, kur tika iepazīstināti ar Pampāļu
tautas tērpu, pielaikoja ķekatnieku maskas un
muzicēja uz senajiem tautas instrumentiem.
Kopīgi tika dziedātas tautas dziesmas.
Kultūras namā notika Austrumkursas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koncerts
„Redz, kur skaisti irbe tek!”. Pirms koncerta
notika ligzdu veidošana, putnu saukšana un
tautas dziesmu skandēšana Pampāļu parkā.
Bērni viesojās arī keramikas darbnīcā „Klapatas”, kur nokrāsoja un ieguva savā īpašumā
putnus, kuri skan.
Otrajās Lieldienās Pampāļos viesojās Liepājas galvenie Lieldienu zaķi. Viņi bija atbraukuši apraudzīt savu draugu, kurš mājvietu atradis Pampāļu kultūras namā. Uzkritušais sniegs
netraucēja nosvinēt šos svētkus. Bija olu kompozīcijas, olu ripināšana, rotaļas un atrakcijas.
Zaķi rādīja trikus un piedalījās fotosesijā.
13. aprīlī Pampāļu vokālais ansamblis svinēja divu gadu jubileju, bija atbraukuši kaimiņi
un draugi, bija kliņģeris un dāvanas. Pats svarīgākais bija sadziedāšanās. Paldies visiem, kas
piedalījās un visiem, kas atnāca paklausīties!
Veiksmīgi sākušās nodarbības aerobikā. Jācer, ka interese nenoplaks.
Pampāļu bibliotēka priecēja apmeklētājus
ar interesantām izstādēm par Lieldienām un
fotogrāfiju izstādi, kurā redzam Pampāļu skolas fotopulciņa dalībnieku skatījumu. Turpinās
turnīrs dambretē.
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras
nama vadītāja Ināra Kārkliņa
Vadakstes pagasts
7. aprīlī notika tradicionālā Vadakstes kausa
izcīņa zolītē.
12. maijā vadakstnieki piedalījās velobraucienā Saldus novada svētku ietvaros.
Informāciju sagatavoja Vadakstes pagasta
sporta darba organizatore- I. Ģērmane

No 25. aprīļa līdz 11. maijam bibliotēkas
apmeklētājus priecēja izstāde „Mans vaļasprieks”. Izstādē bija apskatāmi plecu lakati,
šalles, adīti džemperi, kleitas, zeķes un cimdi,
tamborēts spilvens, krāšņas puķu piespraudes,
pērļu kaklarotas, aproces un dažādas piespraudes, konfekšu pušķis un ļoti skaisti izšūti spilvenu pārklāji. Liels paldies izstādes atbalstītājiem!
24. aprīlī 7 pirmsskolas vecuma bērni piedalījās bibliotekārajā stundā „Kustību rotaļas
caur pasakām”, kur audzinātājas kopā ar bibliotekārēm bērnus ieveda pasaku valstībā. Ar
kustībām un skaņām, imitējot dažādus pasaku
varoņus, mazajiem tika raisīta interese un iztēle par apkārtējo pasauli.
Bērnu nodaļā izstādīta pirmsskolas vecuma
bērnu zīmējumu izstāde „Puķu pasaule”. Darbiņos jūtama mazo zīmētāju fantāzija. Liels
prieks, ka izstādi apskata bērnu vecāki.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agita Bleidele
Zaņas pagasts
8.aprīlī iedziedājām Lieldienas Zaņas pagasta administratīvajā ēkā, kaut arī sniegs mūs
pārsteidza ar pūkainām kupenām. Ansamblis
„Tik un tā” mūs priecēja ar Lieldienu dziesmām, gājām rotaļās, minējām mīklas, ripinājām olas. Mīklu atminētāji tika pie saldumu
balviņām. Lieldienu zaķim dāvājām sveci lukturītī, lai kausē sniegu.
13. aprīlī vokālais ansamblis „Tik un Tā” ar
priekšnesumu viesojās Pampāļu kultūras namā,
kur Pampāļu vokālajam ansamblim „Dzirkstis”
tika atzīmēta 2 gadu jubileja.
21. aprīlī Lielās talkas ietvaros sakopām
Baļķulejas estrādi, bijušo izgāztuvi „Griestapurvs” un bērnu rotaļu laukumu Zaņas pagasta
centrā Kareļi, kā arī pie Dienas centra iestādījām sarkano mežābeli, kura turpmāk priecēs
iedzīvotājus ar skaistu lapojumu un ziediem.
12. maijā Dienas centrā tika veltīts pasākums Mātes dienai. Visus interesentus priecēja
zīmējumu izstāde „Mana māmiņa pirms gada
un tagad” un modes skate. Savukārt vokālais
ansamblis „Tik un Tā” šajā dienā ar teatralizētu priekšnesumu, izpildot Zaņas pagasta himnu
„Zaņa”, uzstājās Saldus novada un Saldumu
svētkos.
Maija sestdienās Dienas centrā notiek dažādu priekšmetu (T-kreklu, stikla pudeļu, akmeņu u.c.) apgleznošana ar akrila krāsām. No
25.maija Dienas centrā vakaros notiks nodarbības origami locīšanā.
Informāciju apkopoja kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska

jā.

Zirņu pagasts
Pasākumi Zirņu pamatskolā aprīlī un mai-

Cik dabā strauji ienāk pavasaris, tik ātri
tuvojas mācību gada noslēgums. Noslēdzies
olimpiāžu cikls. Ar izciliem rezultātiem un

PAGASTOS
1. vietu starpnovadu kombinētajā olimpiādē
Skrundā atgriezās Liāna Vitkovska, bet Zane
Bušmane- ar 3.vietu.
Lieldienas skolā svinējām ar raibu olu izstādi.
Daudz jauna uzzinājām, darbojoties projektu nedēļā – pētījām mājdzīvniekus, iepazinām
senās lietas, uzzinājām, kā top maize un kāvilnas zeķes, darījām ikdienā noderīgas lietas
mācībām un sev, tapa „Paldies” siena.
Turpinās projekts „MammaDaba”. Sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem izlikām mežā
putnu būrus.
Mūsu veiklākie un izturīgākie sportisti sevi
pārbaudīja pavasara krosā Saldū.
28. aprīlī 25 lieli un mazi dziedātāji skolotāju Antras Arzaņājevas un Gunitas Virkutes
vadībā pieskandināja skolu ikgadējā dziedāšanas konkursā „Cīruļtrellis”. Dalībniekus vērtēja nopietna žūrija. Labākās dziedātājas balvu
šogad ieguva Rēzija Emerberga, bet skatītāju
simpātiju - Krists Palaps.
Mūsu dabaszinību skolotāji viesojās Lutriņos uz DZM Inovatīvo novada skolu nodarbību.
Skolotāja Līga Liģeiķe ar saviem 6. un 7.
klases audzēkņiem piedalījās Zelta Zivtiņas
čempionāta pusfinālā Kuldīgā.
18. maijā zvans uz pēdējo mācību stundu
aicināja 9. klasi, bet valsts pārbaudījumi sāksies jau 23. maijā. Tiksimies visi izlaidumā 9.
jūnijā!
Pasākumi Kurzemītes pamatskolā aprīlī un
maijā
23.04. un 24.04. Deju konkursi „Ritmiņš
2012” un „Kurzemītes valsis” notiek jau otro
gadu. Ritmiņā skolēni veido paši savu horeogrāfiju, atlasa mūziku un darina tērpus modes

dejām.
„Kurzemītes valsī” skolēni dejo sporta dejas: Lēno valsi, Ča- ča –ča, Kvikstepu, Džaivu
pāros un solo.
Dejotāji piedalījās arī deju konkursā Brocēnu vidusskolā „Nāc un dejot sāc!” 1. maijā,
kurā saņēma daudz godalgotu vietu.
2.05.- 5.05. Projektu nedēļa „Klimata pārmaiņas”.
Līdz 1.05. izstāde sadarbojoties ar Saldus
mākslas skolu „Zīmē droši !”
Informāciju apkopoja Zirņu pagasta kultūras darba organizatore Agrita Rimkus
Zvārdes pagasts
Pavasaris ir laiks, kad svin Lieldienas. Mēs
to sākām jau pirmajās aprīļa dienās, zīmējot
un gatavojot dažādus rotājumus par Lieldienu
tēmu. Un pārsteidzoši baltās Lieldienas pavadījām Striķu kultūras nama telpās, kas zaķim
netraucēja atnest raibu raibās olas, lai bērni tās
veiksmīgi varētu atrast. Dziedot, ripinot un rotājot olas tika pavadīti šie svētki.
Arī Zvārdes pagasts aktīvi piedalījās Lielajā talkā. Skolnieki aktīvi sakopa Striķu pamatskolas teritoriju, bet pārējie iedzīvotāji iesaistījās grāvjmalu tīrīšanā un parka apzaļumošanā.
Paldies visiem talciniekiem par viņu ieguldīto
darbu un laiku pagasta teritorijas sakopšanā!
Pēc talkas vakaru iedzīvotājiem bija iespēja
pavadīt muzikālās noskaņās, jo koncertu sniedza un balli spēlēja „Duets Sandra”.
Aprīļa pēdējā dienā noslēdzās fotokonkurss
„Zvārde četros gadalaikos”, kurā piedalījās iedzīvotāji ar savām fotogrāfijām. Par oriģinālākās bildes autori tika atzīta Maija Mihailišina,
bet labākā attēla īpašniece bija Sigita Bērzniece.
Gada ceturtais mēnesis bija bagāts ar jubilā-

riem – Ritvars Krūmiņš, Anna Vilerte, Modris
Bergs, Vilnis Seržants, Ernests Krūms – novēlam veselību, veiksmi un dzīvesprieku! Bet jo
īpaši sveicam Daci un Ruslanu ar dēliņa piedzimšanu, lai aug veselīgs un paklausīgs!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore Iveta Rubule
Striķu pamatskolā aprīlī notikuši vairāki
pasākumi. Viens no aktīvāk apmeklētajiem
bija “1.aprīļa krāmu tirdziņš”. Tajā bērni varēja
iegādāties un pārdot gan pašdarinātas ēdamas
un neēdamas lietas, gan spēļmantiņas, kas pašam palikušas neinteresantas vai “par mazu”.
Pasākums notika jautrā gaisotnē. Skolēni izteica vēlmi šādu tirdziņu organizēt katru gadu,
līdzīgi kā Miķeļdienas tirgu.
Līdzīgi kā visā valstī no februāra līdz aprīlim, arī mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās
sulu un piena paku vākšanas kampaņā “Šķiro
pakas”. Visaktīvākie bija pirmsskolas grupiņas
bērni un 3., 4., 5. klases skolēni. Kopā pavisam
savāktas vairāk kā 3000 paku. Līdz ar to esam
izglābuši vismaz 30 kokus no nociršanas. Aktīvākie skolēni šajā kampaņā, kuri tika arī pie
balviņām, bija Kristers Biljards, Emīls Meija,
Ralfs Eduards Gauja, Līga Sileniece, un Artūrs
Virbickis.
Skanīgākais pasākums Striķu pamatskolā
aprīlī bija sākumskolas posmā rīkotā Popiela.
Bērni bija sagatavojoši skaistus un interesantus priekšnesumus, kur attēloja sev iemīļotus
dziedātājus.
Informāciju sagatavoja Striķu pamatskolas
skolotāja Agita Sormule

PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJS-JŪNIJS
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
26.05. plkst. 17:00

Kurzemes Dziesmu svētki.
Plkst. 17.00 Valta Pūces etnogrāfiskā orķestra koncerts
estrādē;
Plkst. 18.00 KURZEMES DZIESMU SVĒTKU KONCERTS. Piedalās 1200 dziedātāji, profesionālais pūtēju
orķestris “Rīga”, Valta Pūces etnogrāfiskais orķestris.
Svētku mākslinieciskais vadītājs- Ivars Cinkuss, režisorsViesturs Kairišs;
Plkst. 20.30 Latvijas Nacionālā teātra aktieru programma
sirdspriekam un deju ritmiem “Greizais ratiņš” (Dace
Bonāte, Uldis Anže, Ivars Puga, Juris Hiršs, Normunds
Laizāns, Valdis Zilveris);
Plkst. 22.00 - 24.00 Zaļumballe

9.06. plkst. 17:00

Saldus šlāgermaratons

23.06. plkst. 19:00

Saldū svin Jāņus!

19.05.-19.08.

Izstāde „Muzeja mākslas krājuma jaunieguvumi”

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
19.05.plkst.13.00

„Man šajā pasaulē pašai sava pasaule”. Tikšanās ar aktrisi
un novadnieci Ināru Slucku

07.05.-31.05.

Fotoizstāde „Lēciena valodas stunda”

30.05. plkst.13.00

Rakstniecei Irmai Grebzdei veltīta atmiņu pēcpusdiena

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
07.05. - 08.06.

Izstāde „Radošo eksperimentu nedēļa Saldus mākslas
skolā”

2.06. plkst. 12:00

Bērnu svētki .Strītbols, futbols, riteņbraukšana, BOCIA
u.c. izdarības

26.05.

Vasarsvētku tirgus

9.06.

Vītus dienas tirgus

23.06.

Līgo dienas tirgus

SALDUS STADIONĀ

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
14.04. - 1.06.

Saldus Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde

19.05. plkst. 18:00

Starptautiskā akcija „Muzeju nakts - Cieceres variants” Saldus muzejā

07.06.-08.07.

Bauskas mākslinieku grupas darbu izstāde „Bērīt’s manis
kumeliņš”

07.06. plkst. 16.30

Izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

EZERES PAGASTĀ
01.06. plkst. 15.00

Atpūtas pēcpusdiena bērniem „Vasara, Vasariņa”
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PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJS-JŪNIJS
08.06. plkst. 19.00
plkst. 17.00

Ezeres vidusskolas 9. klases izlaidums
Ezeres vidusskolas 12. klases izlaidums

15.06. plkst. 19.00
plkst. 22.00

Popiela pieaugušajiem Ezeres kultūras namā
Diskotēka Ezeres kultūras namā

23.06. plkst. 21.00

Līgo svētku pasākums Lielezeres parkā

02.05. – 14.07.

Izstāde „Kolhozs Ezere” Ezeres pagasta bibliotēkā

09.05.-29.06.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
„Saldus Lielā iela” Ezeres pagasta bibliotēkā

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ

Čaklāko lasītāju nominācija pēdējā skolas dienā;
Iesaistīšanās skolas salidojuma organizēšanā – ar izstādēm
„Skolas dzīve fotoattēlos” ;
Visa mēneša garumā darbošanās akcijā „Pasaule tavā
bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”:
• tikšanās ar Alšu kaļķu cepļa bijušajiem strādniekiem;
• novadpētniecības materiālu apkopošana un vizualizēšana;
• ceļojošās planšetes noformēšana
8.06.

Izlaidums Nīgrandes pamatskolā

9.06.

Pamatskolas izlaidums Kalnu vidusskolā
Vidusskolas izlaidums Kalnu vidusskolā

23. vai 24.05 plkst.
17.00

Rubas bibliotēkā piemiņas pasākums rakstniecei- Rubas
novadniecei Irmai Grebzdei

16.06.
20.06. plkst. 20.00

„Saulgriežu uguns saules godināšanai” Kalnaišu kalnā

30.05. plkst. 14.00

Izlaidums Rubas pirmsskolas iestādē

22.06. plkst.20.00

31.05. plkst. 10.00

Rubas pamatskolas gada noslēguma koncerts tautas namā

09.06. plkst. 16.00

Izlaidums Rubas pamatskolā

Rožlejas estrādē Jāņus iedejos JDK „Jumis”, pēc A.Upīša
lugas motīviem izrādi „ Dzimumdienas rītā” spēlēs Brocēnu
teātris. Pēc izrādes- zaļumballe

22.06. plkst. 20.00

Jāņu koncerts Rubas tautas namā

No 9.05.

Ausekļa Jāņa Zālīša izstāde „Maizes izstrādājumu etiķešu
kolekcijas”. Kultūras namā

Pavasara jampadracis- tirgus, atrakcijas un citas lustes.
Stāvlaukumā pie Jaunlutriņu Dienas centra

25.05. plkst. 20.00

Vokālistu konkurss „Gada note”

26.05.plkst. 20.00

Jaunlutriņu teātra pirmizrāde. D. Psaflass „Vajadzīgs melis” Jaunlutriņu tautas namā

06.06. plkst 17.00

Izstāžu cikla noslēguma pasākums kultūras namā

09.06. plkst. 19.00

Izlaidums Pampāļu pamatskolā

26.05. plkst. 22.00

VIA „Eja” jubilejas vakars un balle tautas namā

23.06. plkst 20.00

1.06. plkst. 15.00

Bērnu svētki spēļu laukumā pie Jaunlutriņu pamatskolas

Dramatiskā kolektīva iestudējuma pirmizrāde, pēc tamzaļumballe

12.06.

Izbraukums uz īrisu selekcionāra L.Zaķa īrisu dārzu
Kandavā. Pieteikties iepriekš pie Jaunlutriņu kultūras darbinieces

21.06. plkst. 18.00

Jāņu ielīgošanas pasākums "Nāk saulgrieži ar Jāņu zālēm
rokās" Jaunlutriņu izstāžu zālē

23.06. plkst.20.00

Līgo vakara pasākums „Pašiem savs Jānītis”, kopīgs ugunskurs un balle Jaunlutriņu estrādē

26.05. plkst. 11.00

Vasarsvētku tirgus pie Šķēdes skolas

23.06.

Līgo pasākums pie Šķēdes skolas

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
24.05. plkst. 14.00

KURSĪŠU PAGASTĀ
01.05.-31.05

Fotogrāfiju izstāde no cikla „Kurzemes gaisma”, Kristīna
Paulauslaite (Plunģe, Lietuva) Kursīšu bibliotēkā

28.05.

Skolas ekskursija uz Baltā Vilka taku

30.05.

Sporta diena Kursīšu pamatskolā

31.05.

Projektu nedēļas laikā tapušo projektu prezentācijas par
profesijām Saldus un Brocēnu novados, noslēguma līnija
Kursīšu pamatskolā

1.06.-30.06

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ
4.06 - 20.06

Rīgas Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolas plenērs Saldus
pagasts „Bebros”

20.06. plkst. 20.00

Jāņu ielīgošana Druvā pie pagasta dīķa. Jāņu un Līgu
sumināšana. Ugunsskulptūra. Piedalās VPDK „Druva”,
„Druvas Seniori”, „Druvas Tonis”
VADAKSTES PAGASTĀ

01.06.

Pasākums bērniem bibliotēkā „Esmu drošs, gudrs, veikls”.
Komandu spēles saistībā ar dažādu grāmatu varoņiem

02.06. plkst. 20.00

Vadakstes tautas namā Vītiņu amatierteātris rādīs izrādi
„Sausā lapa”

20.06.

Vadakstes tautas namā koncerts „Ielīgosim Jāņus”
ZAŅAS PAGASTĀ

25.05. plkst.20.00

Baļķulejas estrādē amatierkolektīva „Oga” izpildījumā
pirmizrāde „Trīs ar pus atraitnes” (A.Niezviedzis) un
kolektīva 5 gadu jubilejas svinības ar Ezeres un Kursīšu
amatierkolektīvu dalību. Par lustīgu zaļumballi rūpēsies
Viktors un Gatis (Non Stop) no Liepājas

Fotoizstāde „Margarita Stāraste zīmē” Kursīšu bibliotēkā

no 25.05.

Dienas centrā origami papīra locīšanas nodarbības

9.06

9.klases izlaidums Kursīšu pamatskolā

23.06.

Līgo vakars Baļķulejas estrādē

Jūnijs

Jāņu dienas svētku pasākums Kursīšu estrādē
26.05. plkst. 13.00

Zirņu pagasta zālītē biedrības „Puķuzirnis Z” pilnsapulce

7. 06. plkst. 17.00

Zirņu pagasta pārvaldes zālītē pasākums Starptautiskās
adītāju dienas ieskaņai „Starp kamoliem un adatām”.
Apgūsim dažādu tehniku apvienošanas iespējas un kā no
vecas apģērba pagatavot ko jaunu un noderīgu

01.05. - 31.05.

Fotoizstāde „Margarita Stāraste zīmē”. Apskatāma Striķu
kultūras namā bibliotēkas darba laikā

26.06-28.06.

Latvijas mazpulku un Šveices kopprojekta Kurzemes
novada nometne Krotē (piedalās 12 mazpulcēni no
Kursīšiem)

ZIRŅU PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ
07.05. - 11.06.

Lutriņu pagasta bibliotēkā labdarības foto izstāde Saldus
dzīvnieku patversmei "Ūsas, ķepas, astes""

ZVĀRDES PAGASTĀ

25.05. plkst.20.00

Amatierteātra „Atvars” pirmizrāde „Ruksītis”

16.06. plkst.18.00

Izlaidums Lutriņu pamatskolā

26.05. plkst. 15.00

23.06. plkst.15.00

„Jāņu jandāliņš Lutriņos” – tirdziņš un koncerts pie Lutriņu
pamatskolas

„Vasaru gaidot” – radošā pēcpusdiena bērniem Striķu
kultūras namā

14.06. plkst. 12.00

23.06. plkst. 20.00

„Jāņu ziņģe”, balle – Namiķu birzītē

Represēto piemiņas vietas atklāšana pie Striķu kultūras
nama

23. 06.

Līgo vakars Striķu muižas parka estrādē

NĪGRANDES PAGASTĀ
26.05. plkst. 12.00

Kalnu vidusskolas 25. gadu jubilejas pasākums

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 17, 2012. gada maijs. 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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