2012.gada 12. APRĪLIS

AKTUĀLAIS PASĀKUMS
2012. gada 12. maijā notiks jau otrie Saldus novada svētki. Tie tiks svinēti reizē ar
tradicionālajiem Saldumu svētkiem, kas Saldū
notiks jau sesto gadu un atklās jauno tūrisma
un brīvdabas atpūtas sezonu.
Šogad Saldus novada svētkus caurvīs ūdens
tēma, jo svētku moto ir Plūdoņa vārdi: „Ūdeņi runā”. Saldus novads ir bagāts gan ar avotiem un upēm, gan ezeriem, dīķiem un citiem
ūdeņiem. Ūdens ir visa pasaulīgā sākums, tas
simbolizē dzīvību, auglību, attīrīšanos un atdzimšanu. Ūdens mūs vieno, tam piemīt spēcīga atmiņa. Ūdens sevī glabā mūsu vēsturi,
stāstus par senču dzīvi, notikumiem un dabu.
Arī šodienas stāstus un notikumus tas glabās
savā atmiņā un vēstīs nākamajām paaudzēm.
Katrā pagastā ir ezers, upe vai citi ūdeņi ar
īpašu stāstu un nozīmi, tāpēc Saldus novada
svētku programmas ietvaros Kalpaka laukumā tiks izstāstīti, izdziedāti, izdejoti pagastu
„Ūdens stāsti”, turpat notiks arī radošās darb-

Saldus novada un Saldumu svētki
nīcas un mākslinieku izstādes.
Līgo skvērā pie strūklakas būs skatuve bērnu un jauniešu programmai, turpat līdzās un
rotaļu laukumā notiks Saldumu svētku aktivitātes, bet abas skatuves savienos Lielā iela ar
amatnieku un ražotāju tirgu.
Pēcpusdienā svētku gājiens aizvedīs dalībniekus un viesus uz noslēguma koncertu Kalnsētas parkā. Svētku noslēguma koncertā „Ūdeņi runā” Kalnsētas parkā ūdens stāstus veidos
Saldus novada kuplā dejotāju saime, sākot no
pirmskolas mazajiem dejotājiem līdz senioriem, kā arī pūtēju orķestri „Saldus” un „Talsi”.
Koncertu bagātinās un spilgtus akcentus radīs
dūdu un bungu mūzikas grupa „Auļi”. Vakaru
noslēgs šīs brīvdabas atpūtas sezonas pirmā
zaļumballe, kas notiks Kalpaka laukumā.
				
Saldus novada uzņēmēju izstāde „Ražots
Saldū”
Lai veicinātu vietējā patriotisma veido-

šanos, kā arī sava novada vērtību un iespēju
apzināšanos, šogad Saldus novada svētku ietvaros tiek organizēta Saldus novada uzņēmēju izstāde „Ražots Saldū”, kas notiks Saldus
sporta kompleksā divas dienas – piektdien un
sestdien – 11. un 12. maijā.
Piektdienā tiks organizēti izstādes apmeklējumi novada skolu jauniešiem, lai iepazīstinātu
jauniešus ar potenciālajām darba iespējām un
nepieciešamajām profesijām pašu novadā.
Noteiktās stundās izstādi papildinās arī Saldus novada muzikantu veidoti muzikāli akcenti un pūtēju orķestru uzstāšanās.
Aicinām amatniekus, vietējos ražotājus
un Latvijā ražotu produktu tirgotājus pieteikt
savu dalību „Saldumu svētku” tirgū 12. maijā, sūtot vēstules uz e-pastu: tic@saldus.lv vai
zvanot pa tālr. 25479829 līdz š.g. 30. aprīlim.
Amatniekiem īpašs svētku piedāvājums - bezmaksas tirgošanās vietas!

Saldus novada un Saldumu svētku programma
Sākuma laiks

Pasākums

Norises vieta

8.00

Saldumu svētku un amatnieku tirgus

Lielā iela

9.00

Svētku dievkalpojums

Sv. Jāņa ev. lut. baznīca

10.00

Svētku atklāšana

Kalpaka laukums

10.00

Uzņēmēju izstāde „Ražots Saldū”

Saldus sporta komplekss

11.00

Novada kultūras programma

Kalpaka laukums

11.00

Mākslinieku izstādes un radošās darbnīcas

Kalpaka laukums

11.00

Radošās darbnīcas un Saldumu svētku
aktivitātes

Rotaļu laukums un Līgo skvērs

12.00

Draiskais skrējiens

Kalpaka laukums, Cieceres upe, Avotu ielas
tiltiņš, Kalpaka laukums

12.00

Bērnu un jauniešu koncerts

Līgo skvērs pie strūklakas

14.00

NORTH 66 „Saldus velomaratons”

Apkārt Cieceres ezeram . Starts un finišs
Saldus stadionā

15.00

Motociklu parāde

Saldus centrs

16.00

Svētku gājiens

J. Rozentāla iela – Striķu iela - Jelgavas
iela – Kalnsētas parks

17.00

Svētku noslēguma koncerts ar novada
deju kolektīvu, pūtēju orķestru un grupas
„Auļi” piedalīšanos

Kalnsētas parks

20.00

Balle

Kalpaka laukums

Plašāka svētku programma būs pieejama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
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DOMES SĒDE
2012. gada 29. marta domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt „Saldus radio” ētera laika izmantošanas ideju konkursa nolikumu.
2. Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātas
projektu iesniegumu atlases konkursam iesniegt šādus projektus:
•„Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku pagasta karjeru ūdenskrātuves”, ar projekta kopējo budžetu Ls 24 106;
•„Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai” ar projekta
kopējo budžetu Ls 25 000;
•„P/a Sociālais dienests Ģimenes atbalsta
dienas centra ēkas pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem” ar projekta
kopējo budžetu Ls 14 893;
•„Autonomo apgaismojuma laternu uzstādīšana Zaņas pagasta Kareļu ciemā” ar projekta kopējo budžetu Ls 12 200.
3. Iesniegt projektu „Darbīga vasara Jaun-

PROJEKTU AKTUALITĀTES

muižas jauniešu centrā” (ar kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām Ls 2 222) un projektu „Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvas
centra „Šķūnis” materiāli tehniskās bāzes pilnveide” (ar kopējām projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 2 100) Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībā”.
4. Akceptēt SIA „Saldus komunālserviss”
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū, II
kārta” .
5. Piedalīties kā partnerim projektā „Jauniešu noziedzības novēršana, apzinot un piemērojot Eiropas labāko pieredzi”. Piešķirt no Saldus
novada pašvaldības budžeta finansējumu 20%
apmērā no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām jeb LVL 7 330, kā arī nodrošināt finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā.
6. Iesniegt projektu „Jaunaudžu kopšana
Saldus novada pašvaldības īpašumā „Lapsas”
Zvārdes pagastā”, ar projekta kopējo budžetu
Ls 4 186 Eiropas Savienības atbalsta lauku at-

Saldus pilsētā turpināsies Kuldīgas un Brīvības ielu
krustojuma rekonstrukcijas darbi

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma plānots atsākt projekta “Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukcija Saldū” Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/017/029 darbus.
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Saldū, veicot transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus, rekonstruējot
Kuldīgas un Brīvības ielu krustojumu. Esošā krustojuma vietā plānots izveidot
lokveida krustojumu. Šāda krustojuma izbūve novērsīs esošās satiksmes problēmas un riskus, kā arī uzlabos krustojuma caurlaides spējas, būtiski samazinot
aizkavēšanās laiku tajā.
Projekta ietvaros izbūvēs arī gājēju ietves, apgaismojumu, aizsargbarjeras un
lietusūdens kanalizāciju. Uz gājēju pārejām tiks ierīkotas ratiņu nobrauktuves,
kas radīs iespēju brīvi pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī māmiņām ar
bērniem.
Šobrīd ir sagatavoti projekta grozījumi iesniegšanai CFLA. Izmaiņās paredzēta Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukcija, paredzot ietves ar veloceliņu izbūvi Brīvības ielas posmā no Avotu ielas līdz Kuldīgas ielai, iepriekš
paredzēto 13 autostāvvietu vietā. (Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas norādījumi no 20.05.2011. Nr.12-07.2/2407).
Projekta īstenošana notiek vairākās kārtās.
Tehnisko projektu ir izstrādājis SIA „Vertex projekti”.
Būvdarbus veic SIA „Aizputes Ceļinieks”.
Projekta kopīgās attiecināmās izmaksas ir LVL 668 661, no tām ERAF līdzfinansējums- LVL561 675, Valsts budžeta dotācija- LVL 15044, pašvaldības līdzfinansējums- LVL 91 940.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone

tīstībai pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” projektu iesniegumu atlases konkursam.
7. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā
biedrībai „Saldus dzīvnieku patversme” sabiedriskās aktivitātes „Izglītojoša un aktīva atpūta ģimenēm un ģimenēm ar bērniem Saldus
dzīvnieku patversmē” realizācijai.
8. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 80 apmērā
biedrībai „130.Latviešu strēlnieku korpusa un
latviešu partizānu brigāžu Saldus novada Veterānu biedrība” sabiedriskās aktivitātes „Dzīvo
un atceries!” realizācijai.
9. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā
biedrībai „Virāža-Z” sabiedriskās aktivitātes
„Ziemas autobraukšanas sacensību „Rukmāri
2012.” noslēguma pasākums” realizācijai.
10. Nodot bezatlīdzības lietošanā Mākslu
attīstības biedrībai „Ilizanna” nedzīvojamās
telpas Saldū, Striķu ielā 7, pagrabstāvā, biedrības darbības organizēšanai.
Sēdes pilns apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus
novada dome/Domes sēdes

tīstība” īstenošanu.
Vienošanās ietvaros paredzēts:
• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. 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 rekonstrukcija NAI teritorijā. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas
staciju rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu kanalizācijas
pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, 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.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 428 617, no tiem attiecināmie izdevumi ir
LVL 351 325. No tiem LVL 298 626 finansē Eiropas Savienība, savukārt, LVL
52 698 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem. Projektu plānots realizēt līdz 2013.
gada 2. ceturksnim. Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde (SIA „DLLK”), kuru
plānots pabeigt līdz 2012. gada 12. martam.
Tehniskā projekta ekspertīzi veica SIA „Sal-Energo-PRO”.
Iepirkuma procedūras būvniecības darbiem, būvuzraudzībai plānots uzsākt
2012. gada 19. martā. Iepirkuma procedūra autoruzraudzībai tiks veikta 2012.
gada 20. aprīlī.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone
PROJEKTU„SALDUS NOVADA PAMPĀĻU PAGASTA PAMPĀĻU CIEMA
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” IETVAROS LĪDZFINANSĒ EIROPAS
SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PAMPĀĻU PAGASTA

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

PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.

AKTUALITĀTES
Projekta „Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra „Šķūnis” paplašināšana multifunkcionālai darbībai” atklāšana

Klātesot Saldus novada domes vadībai,
būvniekiem, projektētājiem un citiem viesiem,
13. martā svinīgi tika atklāta rekonstruētā Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra „Šķūnis”
piebūve.
Pasākumu ar uzrunu atklāja Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa, kura pauda
gandarījumu par paveikto un pateicās visiem,
kuri palīdzēja šo projektu realizēt.
Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā misijas vadītāja vietnieks Urs Bīlers (Urs
Bühler) savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijai un
Šveicei ir viens kopīgs mērķis- atbalstīt jauniešus no lauku reģioniem, lai mazinātu nevienlīdzību. Šāda jauniešu centru izveide ir nozīmīgs
faktors jauniešu attīstībā, kura ir nepieciešama
ne tikai pašvaldības, bet arī valsts līmenī.
Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Diāna
Sīmansone, Saldus novada pašvaldība ir izcils
piemērs Kurzemes pusē, kā organizēt darbu ar
jaunatni.
Saldus BJC direktore Valda Tubina pauda
prieku par muzikantiem, kuri beidzot tiks pie
jaunām mēģinājumu telpām, savukārt projekta vadītāja Baiba Mūsiņa pateicības vārdus
veltīja novada domes deputātiem, bet jo īpaši
Saldus novada attīstības departamenta direktorei Sarmītei Ozoliņai un priekšsēdētājai Indrai
Rassai, jo sākotnēji projektā bija plānots ieguldīt mazāk pašvaldības līdzekļu, bet, tā kā ēkā
bija jāveic nozīmīgi uzlabojumi, tika nolemts
finansējumu palielināt.
No Saldus novada domes „Šķūnis” atklāšanas pasākumā dāvanā saņēma Electrolux
veļasmašīnu, kā arī solījumu sakārtot iekšpagalmu, kurā tiks ieklāts bruģis.
Saldus Bērnu un jaunatnes centra jaunatnes
lietu speciāliste Rudīte Muraševa pateicās visiem, kuri piedalījās projekta realizācijā, dāvinot simbolisku „Šķūņa” atslēgu.

Viens no centra darbības pamatvirzieniem
ir Saldus jaunatnes organizāciju un grupu atbalsts. Centrs ir pieejams cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Šī ir satikšanās vieta jauniešiem,
kur ir iespēja kopīgi pavadīt brīvo laiku, gūt informāciju, organizēt pasākumus un projektus.
Pirmajā stāvā ir izbūvētas divas telpas semināriem, ar iespēju tās transformēt vienā
telpā, izmantojot bīdāmo starpsienu. Izveidota arī nodarbību telpa mūziķiem, neliela virtuvīte, garderobe un palīgtelpa. Pirmajā stāvā
ir nodrošināta vides pieejamība personām ar
kustību traucējumiem, izbūvējot atbilstošu istabu nakšņošanai un sanmezglu ar dušu. Otrajā
stāvā izveidota plaša nodarbību telpa, telpas
naktsmītnei, nepieciešamie sanmezgli un pa-

līgtelpas. Daļai ēkas nomainīts jumta segums
pret betona dakstiņiem un ir izbūvēti jumta
logi stāva izgaismošanai. Ieliktas arī jaunas
koka ārdurvis un esošie logi nomainīti pret
koka logiem, kuri projektēti ar stilistiski atbilstošu dalījumu. No pirmā stāva semināru telpas iespējams doties uz plašu terasi, bet no otrā
stāva personāla- naktsmītnes telpas ir pieeja
balkonam, kurš izvietots virs terases, veidojot
daļēji segtu zonu.
Projekta realizācijas gaitā izbūvēti arī
ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli, apkures sistēma, kā arī izbūvēti jauni elektroapgādes iekšējie tīkli.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova

Saldus pilsētas bibliotēkā – Eiropas Savienības informācijas punkts
Saldus pilsētas bibliotēkā jau
vienpadsmito gadu darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts
(ESIP). Sākotnēji 2000. gadā Latvijas bibliotēkās tika izveidoti 33
ESIP, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs
varētu saņemt informatīvus materiālus par Eiropas Savienību (ES). Jāatceras, ka tas bija laiks, kad Latvija
vēl nebija ES dalībvalsts.
Informācijas punkta stendā
var saņemt materiālus par Eiropas
Savienību, ESIP koordinators palīdzēs orientēties internetā, piedāvājot dažādas ar ES saistītu mājas
lapu adreses. Bibliotēkā izvietotājā
Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) stendā pieejami informatīvi
materiāli par VIAA administrētajām

ES Mūžizglītības programmām. Bez
visa minētā, ikvienam, izmantojot
interneta piedāvātās iespējas, Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapā
ir pieejamas sadaļas ESIP un MŪŽIZGLĪTĪBA. Sadaļā ESIP atrodama
informācija par ES iestāžu un ar tām
saistītu organizāciju konkursiem,
pieejamas atsauces (linki) uz interneta vietnēm, kur iespējams sameklēt informāciju par kādu nepieciešamo tēmu. Līdzīgi veidota sadaļa
MŪŽIZGLĪTĪBA, kur atrodama
informācija, kas saistīta ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru. Īpaši aktuāla ir informācija par VIAA
administrētās ES Mūžizglītības
programmas Grundtvig darbnīcām.
Grundtvig darbnīcas dod iespēju

jebkuram cilvēkam, kurš sasniedzis
18 gadu vecumu, piedalīties mācību
pasākumos un semināros (darbnīcās). Darbnīcu tēmas ir dažādas,
piemēram, māksla, kultūra, valodas,
zinātne, ekoloģija, pilsonība, starpkultūru dialogs u.c.
No 2008. gada Saldus pilsētas
bibliotēkas ESIP organizē dienas
konkursus. Kopš 2010. gada konkurss notiek gan uz vietas bibliotēkā, gan arī izmantojot bibliotēkas
mājas lapas sadaļu ESIP. Konkursos
var piedalīties ikviens interesents,
neatkarīgi no vecuma un dzīvesvietas. Daudzi konkursanti saņēmuši
ECC Latvia izveidoto spēli „Ceļojums patērētāju tiesībās”, kā arī citas
balviņas. ESIP dienas konkursus at-

balsta arī Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA), Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
un Latvijas SOLVIT koordinācijas
centrs. 2011.gada rudenī Saldus
pilsētas bibliotēkas ESIP piedalījās
LR Ārlietu ministrijas izsludinātā
projektu konkursā, saņemot finansējumu viena ESIP dienas konkursa
organizēšanai 2011. gada decembrī.
Arī šogad ESIP dienas konkursi
turpinās. Informācija par konkursu
norisi pieejama Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapas sadaļā ESIP vai
uz vietas ES informācijas punktā.
Andra Gaigala, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre/ESIP koordinatore
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AKTUALITĀTES
Esam lepni par Saldus novada jaunajiem māksliniekiem
31.martā Liepājā kārtējo reizi varējām pārliecināties par mūsu novada skolēnu augsto zināšanu un prasmju līmeni vizuālajā mākslā. Pirmo reizi
organizētajā Kurzemes reģiona atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē Saldus novadu pārstāvēja novada vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājasDruvas vidusskolas skolnieces Paula Demitere, Elīza Lāce un Elza Burve, kā arī Pampāļu pamatskolas skolniece Līna Bužoka. Tēma bija saistīta ar
Liepājas teātra 105 gadadienu, proti, „Teātra kostīms un grims – tēla veidošanas līdzeklis scenogrāfijā”. Darba izpildījumā bija nosacījums izmantot
divas dažādas tehnikas. Darbs nebija viegls, taču meitenes, pierādot savu meistarību, ar to tika galā lieliski.
Paula (6.kl.) ieguva 1.vietu un balvā saņēma Liepājas
teātra balvu – 2 biļetes uz izrādi „Runcis Zābakos”,
kā arī mākslinieciski pagatavotu rotu kārbu no Liepājas mākslas vidusskolas. Elza (11.kl.) ieguva 2.vietu.
Elīzas (8.kl.) brīnišķīgais darbs ieguva Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes simpātijas un tāpēc saņēma
speciālo balvu – personīgu krūzīti ar viņas vārdu un
uzvārdu arī turpmākai radošo domu veicināšanai.
Olimpiādes organizatori bija parūpējušies arī par
ekskursiju uz teātri gan dalībniekiem, gan arī skolotājiem. Jaunie mākslinieki- olimpiādes dalībnieki- gaidot rezultātus un apbalvošanas ceremoniju, lieliskas
gides pavadībā varēja iepazīt Liepājas teātra aizkulises un uzzināt izrāžu tapšanas noslēpumus.
Kristīne Briška, Saldus novada vizuālās mākslas
metodiskās apvienības vadītāja

Projekts „Dienas centru izveide un sociālas rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana Saldus novadā”
Turpinās Eiropas Savienības Sociālā fonda
atbalstītā projekta „Dienas centru izveide un
sociālas rehabilitācijas programmu izstrāde un
īstenošana Saldus novadā” realizācija.
Marta beigās noslēdzās 10 nodarbību cikls
150 sociālā dienesta klientiem no Saldus pilsētas, Nīgrandes, Pampāļu, Zaņas, Ezeres,
Kursīšu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagastiem, kas
apvienoti 5 vecāku un 5 bērnu grupās. Tāpat
nodarbības noslēdzās 15 vecākiem ar atkarības
problēmām.
Vecāki papildināja zināšanas sekojošos jautājumos:
1.Vecāku dzīves prasmju attīstība;
2. Sadzīves organizēšana;
3. Kā izprast sevi un bērnus,
4. Bērnu emocionālā audzināšana;
5. Pozitīvā pašvērtējuma veicināšana;
6. Spēles un spēlēšanās nozīme ģimenes
attīstībā;
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7. Kā veiksmīgāk atrast darbu;
8. Personības resursi, spēju atpazīšana un
novērtēšana ;
9. Mana darba intervija pēc vairākiem bezdarba gadiem.
Nodarbības vadīja SIA „Mācību centrs
MKB” psihologi, ar bērniem nodarbojās
sociālie darbinieki. Nodarbības notika 2 reizes
mēnesī. Tās veidotas gan kā saruna ar vecākiem un bērniem, gan arī kā praktiskās nodarbības. Pēdējā nodarbībā vecāki sēja tomātus,
sagatavoja sējumu kastītēm klāt pievienojamus
uzrakstus. Ļoti simboliska un ilgi uzraugāma
lieta, kam jāpārvēršas krāšņā un bagātīgi ražojošā augā.
Pēdējā nodarbībā vecāki un arī bērni saņēma apliecinājumu par dalību projektā. Vecāki
aizpildīja anketas, kurās patiesi atklājās, ka
nodarbības veicinājušas viņu izpratni par bērnu audzināšanu, tuvākas un labākas kļuvušas

attiecības ģimenē.
Iepriecinoši, ka daudzas anketas noslēdzās
ar dalībnieku pašu rakstītiem pateicības vārdiem gan nodarbību vadītājiem, gan projektam
kopumā. Ģimeņu savstarpējo attiecību stiprināšanai aprīlī un maijā notiks radošās darbnīcas.
Augustā nodarbības būs jau citām grupām
no pārējiem novada pagastiem.
2011. gada 10. martā noslēgta vienošanās
starp Nodarbinātības valsts aģentūru un Saldus novada pašvaldības aģentūru
„Sociālais dienests” par Eiropas Savienības fonda projekta “Dienas centru izveide un sociālas
rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana Saldus novadā” īstenošanu.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore Ina Behmane

ATUALITĀTES
Deju kolektīvu skate Saldus un Brocēnu
novados
Gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, šajā pavasarī deju kolektīvi 29 skatēs visā Latvijā rāda savu gatavību piedalīties Deju svētku lieluzvedumā „Tēvu laipas”.
Saldus novada deju kolektīvu virsvadītāja Santa Laurinoviča: „Katras dejas kvalitāti veido daudzi nozīmīgi aspekti. Būtiska ir horeogrāfiskā teksta precizitāte, mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme,
kā arī muzikalitāte un ritms. Tāpat tiek vērtēta tautas tērpa valkāšanas
kultūra, dejotāju stāja, emocionalitāte, attiecības ar deju partneri un citas
skatuviskajai dejai būtiskas nianses”.
Jau iepriekšējā gada rudenī katrs kolektīva vadītājs, izvērtējot sava
kolektīva sniegumu un iespējas, izvēlējās atbilstošu deju kolektīvu grupu.
•
Jauniešu deju kolektīvi iedalās B1, B2 un C grupās. B1- ar
sarežģītāku un plašāku repertuāru, kura izvēle paredz arī ļoti labu dejotāju sagatavotību; B2 grupā- jaunieši ar labu sagatavotību, bet mazāku
repertuāru; C grupa- jauniešu deju kolektīvi, kuros dejotprasmi nostabilizē gan jau bijušie bērnu deju kolektīvu dalībnieki, gan bieži vien arī
tikko dejot sākuši jaunieši, līdz ar to repertuārs un prasības salīdzinājumā ar B grupas kolektīviem ir vieglāks.
•
Vidējās paaudzes deju kolektīvi iedalās 2 grupās. E grupas
deju kolektīvi izpilda vieglāku repertuāru, D grupas dejotājiem – augstākas prasības un sarežģītāks repertuārs.
•
Visi senioru deju kolektīvi ir vienā grupā - F grupā.
No žūrijas komisijas saņēmām atzinīgus vārdus par visu grupu rezultātiem. Bet īpašs prieks par C grupas jauniešiem, kuru sniegumu žūrija
vērtēja kā ļoti emocionālu un gaišu. Līdz nākamā gada skatei jānostiprina jau apgūtais repertuārs un jāiestudē jaunās dejas. Jāpapildina un
jāuzlabo dejotāju tautastērpi. Skates augsto rezultātu pamats ir neatlaidīgs un sistemātisks dalībnieku un vadītāju darbs, iespēja apmeklēt
mūsu vadītājiem organizētos seminārus, pašvaldības atbalsts tautastērpu
nodrošināšanā utt. Izmantojot iespēju, vēlos teikt paldies visiem saviem
kolēģiem- deju kolektīvu vadītājiem- par neatlaidību, pašatdevi, spēju
motivēt dejotājus jebkādos apstākļos un mīlestību, ar kādu darāt savu
darbu. Paldies iestāžu un pārvalžu vadītājiem, ka lepojaties ar savējiem
un atbalstāt vienmēr un visur! Paldies visiem dejotājiem un viņu ģimenēm. Lai mēs visi nākamvasar ar lepnumu nesam Saldus un Brocēnu
novadu vārdu Dziesmu un Deju svētku gājienā Rīgā!
Saldus novada deju kolektīvu virsvadītāja Santa Laurinoviča

3. pirmsskolas izglītības pedagogu konference Saldū
Kā zināms, lai nodrošinātu augstu izglītības kvalitāti, nepieciešami
ne tikai augsti kvalificēti, radoši, zinoši, bet arī laimīgi un ar sevi apmierināti pedagogi. Tieši par to arī varējām pārliecināties 2012. gada
12. martā Saldus novada Izglītības pārvaldes organizētajā konferencē
„Personības pašizaugsme izglītības kvalitātei”.
Konferencē piedalījās 126 dalībnieki. Pirmsskolas pedagogi bija ieradušies gan no Saldus un Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas grupām pie skolām, gan arī no Brocēnu, Grobiņas,
Nīcas novadiem un Liepājas. Konferencē piedalījās arī Saldus un Saldus
novada pašvaldības pārstāvji, Saldus mākslas skolas pedagogi un muzeja darbinieki.
Atklājot pasākumu, konferences dalībniekus sveica Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa, izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica un izglītības, sociālā un kultūras departamenta direktors
Aivars Kaņeps. Savukārt Saldus novada pirmsskolas izglītības un bērnu
tiesību aizsardzības vecākā speciāliste Ieva Rītiņa-Brūvere sveica pedagogus, kuri 30 un vairāk gadus ieguldījuši pirmsskolas vecuma bērnu
izglītošanā un audzināšanā. Izrādās, ka mūsu novadā ir pat pedagogi,
kuri pirmsskolai veltījuši 47 darba gadus!
Konferences dalībnieki pirmajā daļā ieklausījās ļoti smaidoša, dzīvespriecīga, labestību un cilvēkmīlestību izstarojoša lektora - personiskās izaugsmes trenera, bioenerģētiķa Andžeja Reitera - viedoklī par
sabiedrību un personību 21. gadsimtā. Andžejs Reiters uzsver, ka mums,
pirmsskolā strādājošajiem, ir ļoti laimējies, jo esam nepārtrauktā saskarsmē ar bērniem. Mums ir dota tā unikālā iespēja vērot bērnus darbībā,
tādējādi mācoties, kā pareizi jādzīvo, jārisina dažādas problēmsituācijas.
Dienas otrajā daļā konferences dalībniekus ar savu viedokli par vārda
spēku iepazīstināja Ventiņu stāstniece un zāļu sieva Līga Reitere. Stāstniece lika mums aizdomāties par to, ko mācām saviem bērniem ikdienā,
kādam nolūkam paredzētas konkrētas tautas dziesmas. Lektores stāstījums lika aizdomāties par to, kas mēs esam, kādu lomu dzīvē pildām.
Konferences dalībniekiem tika dota iespēja pilnveidot zināšanas par
savas un apkārtējo uzvedības dažādajām izpausmēm, izprast un izvērtēt
harmoniskas individualitātes veidošanās pamatprincipus, pārdomāt. kā
un ko mēs katrā situācijā sakām. Varētu pat teikt, ka šeit pavadītais laiks
bija kā sevis un citu iemīlēšanas mācību paraugstunda.
Saldus PII „Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava

PAGASTOS
Kursīšu pagasts

3.martā aizvadījām Teātra dienas pasākumu,
uzņēmām ciemiņus no Striķu pamatskolas.
23. martā kopā nāca māmiņas, kuras saviem
bērniem vēlējās darināt rotaļlietas. Tapa Lieldienu zaķis un kaklarotas uz trosītes.
Pavasara gaidīšanas rītā meklējām pavasari
skolā, dalījāmies pieredzē ar pavasarīgu salātu
receptēm, minējām, kuri putni jau atgriezušies
mājās, pētījām, kas notiek dārzā….
Skolotāja Aija Slūtiņa kopā ar savas klases
bērniem iekārtoja izstādi, kurā katrs varēja atrast kādu no savas ģimenes locekļu darinātajiem rokdarbiem. Pašlaik darbi atrodas Kursīšu
bibliotēkā, kur turpina priecēt skatītājus.
Informāciju sagatavoja Iveta Strikasa
31. martā Kursīšu bibliotēkā notika pirmais
pasākums cikla „Portrets tuvplānā” ietvaros.
Šajā reizē kursīšniekiem un apkārtējo pagastu
iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar rakstnieku,
publicistu Ēriku Hānbergu.
Bērnudārza bērni pasākumu ciklā „Stāsti

par…” bibliotēkā ar multiplikācijas filmiņu
„Joka pēc alfabēts” iepazina alfabētu, skatījās
pasaku „Maša un lācis”, atbildēja uz jautājumiem par dažādām latviešu tautas pasakām.
Laika posmā no 2012. gada 2. marta līdz
15. martam Kursīšu bibliotēkā norisinājās jau
otrās Monētu dienas, kuru ietvaros publisko
bibliotēku apmeklētājiem tika dota iespēja piedalīties krustvārdu mīklas risināšanā. Lai gan
kursīšnieki nebija krustvārdu mīklas konkursa
laureātu sarakstā, tomēr palīdzēja bibliotēkai
ierindoties to 15 aktīvo bibliotēku sarakstā, no
kurām tika iesūtīts visvairāk pareizo atbilžu.
30. martā bibliotēkā notika informatīvs seminārs „Jautājumi un atbildes par Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanu,
sākumdeklarēšanos un citiem aktuāliem jautājumiem” pagasta iedzīvotājiem.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš
Lagzdons

Lutriņu pagasts

Bibliotēkas apmeklētājus priecēja 2 mākslas
izstādes. Ar košām krāsām un dabas skaistumu
aizkustināja Jāzepa Osmaņa gleznas. Mākslinieks arī ir dāsns – kā pateicību par izstādes
organizēšanu, viņš izstādes rīkotājiem dāvāja
vienu no saviem darbiem.
2. februārī iemīļotā bērnu rakstniece Margarita Stāraste savā svētku tortē iededza 98
svecītes. Stārastes mazdēls reiz ciemojies pie
vecmāmiņas tieši tajā mirkli, kad tapuši zīmējumi grāmatai. Nilam Erdmanim-Stārastam
bija rokās fotoaparāts, kā rezultātā tapa fotosesija un foto izstāde „Margarita Stāraste zīmē”.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja
Ligita Popsujeviča
2. martā notika jauniešu kolektīvu sadziedāšana un sadancošana „Dziedāt māku,dancot
māku”. Pasākums bija labs pārbaudījums pirms
pavasara skatēm, kas norisinājās marta beigās.
Lutriņu kluba jauniešu deju kolektīvs piedalījās Saldus un Brocēnu novadu deju kolek-
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PAGASTOS
tīvu skatē. Vadītāja Liene Tarasova ieguldījusi
lielu darbu, lai kolektīvs labi sevi parādītu skatē, iegūdams 2. pakāpes diplomu.
10. martā notika 16. „Lutriņu ziņģe”. Tajā
piedalījās 5 solisti, viens duets, trio un četras grupas. Skatītājiem patika vīru ansamblis
„Marta runči” ar dziesmu „Trīs runči”, bet
savu simpātiju balvu viņi piešķīra Lutriņu vokālajam ansamblim „Gamma”. Ceļojošo balvu
žūrija piešķīra skolas grupai „Polis un meitenes” ar dziesmu „Meitiņa mīļā”.
Skolēnu folkloras kopa „Lutriņi” piedalījās
novada spēlmaņu konkursā. Šoreiz tās bija divas apvienotās „Lutriņu” un „Medaiņa” kapelas. Abas kapelas ieguva 2. pakāpes diplomus.
22. martā notika skolēnu deju kolektīvu
sadancošana „Pavasara jampadracis”. Tajā piedalījās Saldus KC deju kolektīvs „Dzīpars”,
Saldus pamatskolas deju kolektīvs, Rubas pamatskolas deju kolektīvi, Rudbāržu pamatskolas deju kolektīvs un Lutriņu pamatskolas deju
kolektīvs- studija „Smaidiņi”.
29. martā Lutriņu pamatskolas trīs deju
kolektīvi Lienes Tarasovas vadībā piedalījās
skolu tautisko deju kolektīvu skatē un parādīja
ļoti labu sniegumu – 1. - 2. klašu un 3 - 5.klašu
deju kolektīvi ieguva 2. pakāpes diplomu, bet
7. - 9.klašu deju kolektīvs „Smaidiņi” ieguva
1. pakāpes diplomu. Sveicam!!!
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagasts

10. martā Nīgrandē notika 3. starptautiskais
pensionāru saiets „Mēs tikāmies martā”.
Martā Nīgrandes pamatskolēni guva dažādas uzvaras sportā. Brocēnu vidusskolas rīkotajās sacensībās nīgrandnieki ieguva 1. vietu
abās vecuma grupās (treneris- Guntis Kļava).
Volejbola sacensībās Sanitas Stepanovas
trenētās meitenes ieguva 3. vietu novadā, bet
Nīgrandes futbolisti izcīnīja novada čempiona
titulu telpu futbolā. Pierobežu sporta spēlēs
„Dienvidi” kopvērtējumā iegūta 2. vieta. Tikai
viens punkts šķīra mūs no uzvaras...
23. martā 5.-9. klašu meitenes piedalījās
tērpu kolekciju skatē “Toņi un pustoņi”, kurā
ieguva augstāko punktu skaitu.
Kalnu vidusskolā aizvadīts notikumiem bagāts marta mēnesis. Tas sākās ar aktiera Ērika
Vilsona viesošanos, kura monoizrādi noskatījās gan lieli, gan arī mazāki skatītāji.
Marta mēnesis pagājis Oskara Kalpaka zīmē. 3. martā skolas jaunsargi, zēnu
ansamblis un pedagogi piedalījās piemiņas
brīdī pie Pauļa Blūma un viņa cīņu biedru pieminekļa Lēnās, bet 6. martā Airītēs jaunsargu
rindās tika uzņemti 13 mūsu skolas skolēni.
Lepojamies ar to, ka mums uzticēts Atsevišķās Jātnieku nodaļas (tā izveidota 1919. gadā)
karogs, kuru ar godu nesam visos Latvijas armijai veltītajos pasākumos.
8. martā skolas Dome bija gādājusi par pārsteigumu Sieviešu dienā. Sarūpētajā koncertā
iesaistīja arī skolotājas, kuru uzstāšanās izrai-
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sīja vispārēju sajūsmu. Šajā pašā dienā skola
saņēma akreditācijas dokumentus: pati skola
akreditēta uz nenoteiktu laiku, bet četras izglītības programmas- uz maksimālo termiņu jeb
6 gadiem. Jau septīto gadu skolā notiek deju
konkurss- ieskaite. Vecāko klašu skolēni rāda
savu prasmi, dejojot lēno valsi, bet klašu kolektīviem nolikums paredz demonstrēt tautas
un jaunrades deju. Notikumiem bagātais pirmais pavasara mēnesis noslēdzās ar Gredzenu
balli 12. klasei. Aizsardzības mācības programmas beidzēji saņēmuši arī sertifikātus par
programmas izpildi. Daži abiturienti jau izteikuši vēlēšanos iesaistīties Zemessardzē.
25. martā represēto piemiņas vietā Kalnos
bija pulcējušies pagasta iedzīvotāji un skolu
jaunatne. Saldus novada goda pilsonis Jānis
Blūms, ar kura gādību piemiņas vieta iekārtota, savā runā atgādināja tā laika skaudros notikumus un aicināja neaizmirst Latvijas vēsturi
un mācību, ko esam no tās guvuši.
Piemiņas brīža emocionālo gaisotni papildināja ansambļa „Kalnu zēni” dziedātās
patriotiskās dziesmas. Goda sardzē pie valsts
karoga stāvēja Kalnu vidusskolas jaunsargi.
Informāciju apkopoja Nīgrandes pagasta
pārvaldes sekretāre Ilda Taube

Pampāļu pagasts

Sveicam visus pampāļniekus, kuriem martā
bija dzīves jubilejas! Lai piepildās viss labais
un veselība lai stipra!
9. martā Pampāļu kultūras namā viesojās
Druvas dienas centra pašdarbnieki ar jautru
muzikālu uzvedumu. Tās pašas dienas vakarā
Pampāļu un Druvas pensionāri tikās kopīgā atpūtas pasākumā.
21. martā Pampāļu folkloras kopas dalībniece Laine Rozenbaha piedalījās konkursā
„Dziesmu dziedu kāda bija – 2012”. Iegūstot
1. pakāpes diplomu, tika izcīnīta iespēja piedalīties Rīgā notiekošajā konkursa finālā.
25. martā ar Svētbrīdi pie piemiņas akmens
atcerējāmies represijās cietušos pampāļniekus.
Pampāļu skolā notika 1. - 4. klašu matemātikas olimpiāde. Bija pasākums „Atmini manu
mīkliņu!”.
8. martā trīs meitenes piedalījās šovā „Maija un Paija” , kurā bija jāizpilda dažādi interesanti uzdevumi. Maijas titulu ieguva Laine
Rozenbaha, bet Paijas tituls izpalika.
Meiteņu vokālais ansamblis piedalījās konkursā „Balsis” un ieguva trešās pakāpes diplomu.
Noslēdzies turnīrs novusā pieaugušajiem.
1. vieta, kauss un medaļa tika Artim Rusim. Ir
sācies turnīrs dambretē skolas vecuma dalībniekiem.
Pampāļnieki iesaistījušies PET korķu vākšanā. Šis pasākums notiek Lielās talkas ietvaros. Kastes korķiem atrodas skolā, bibliotēkā
un pagasta pārvaldes ēkas 1. stāvā.
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras
nama vadītāja Ināra Kārkliņa

Vadakstes pagasts

Martā piedalījāmies sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās izbraukumos. 3. martā Nīgrandē
piedalījāmies sacensības florbolā, 11. martāfutbolā, bet 17. martā devāmies uz novusa sacensībām Ezerē. 31. martā sportisti piedalījās
sporta spēļu ,,Dienvidi” noslēguma pasākumā
Zaņā. Vadakstnieki kopvērtējumā izcīnījuši ceturto vietu.
Informāciju sagatavoja Vadakstes pagasta
sporta darba organizatore I. Ģērmane
17. martā Vadakstes tautas namā vīru vokālais ansamblis ,,Vadakstes ozoli” veltīja koncertu sievietēm. Paldies viņiem par uzņēmību,
atsaucību, radošumu! Liels paldies sponsoriem, kuri atbalstīja šo pasākumu!
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agita Bleidele

Zaņas pagasts

23. martā pasākumu „Es vēlos mājās pārnākt” veltījām komunistiskā genocīdu upuru
piemiņas dienai. Ar ziediem un atmiņu stāstiem pie pieminekļa politiski represētajiem godinājām mūsu tautas varoņus.
31. martā Zaņas pagasta sporta angārā norisinājās starppagastu sporta spēļu „Dienvidi”
noslēguma pasākums. Sacensību kopvērtējumā
Zaņas pagasts ieguva 1. vietu un līdz ar to arī
ceļojošo kausu. Spēku, sparu un izturību jums
arī nākamajās sporta spēlēs „Dienvidi”!
Sporta spēlēs „Dienvidi” no Zaņas pagasta
piedalījās 83 dalībnieki- 60 vīrieši un 23 sievietes. Kopvērtējumā 39 dalībnieki izcīnīja 59
medaļas. Koncerta laikā tika apbalvoti visi
sporta spēļu laureāti. Ar priekšnesumu mūs
priecēja pašmāju amatierkolektīvs „OGA”. Par
dejām līdz pat rītam rūpējās grupa „EJA”.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska – Gredzena

Zvārdes pagasts

10. martā notika Galda spēļu turnīra noslēguma posms dambretē, kā arī balle, kurā tika
sumināti uzvarētāji. Dambretē vīriešu konkurencē uzvarēja Māris Balodis, bet sievietēmAlīna Petrovska, kura bija arī kopvērtējuma
uzvarētāja starp dāmām, bet kungiem- Gatis
Vilmanis.
Paldies Ezeres amatierteātrim par zvārdenieku ikdienas bagātināšanu „aizvedot” mūs
dažādu personāžu kaislību pasaulē izrādē
„Maldu Mildas sapņojums”!
30. martā norisinājās „Jaunjauniešu uzņemšana”. Tā ir kā iesvētības jauniešiem, kuriem
šogad paliek 13 gadu. Pārbaudot atjautību,
veiklību un asprātību, lielie jaunieši pēc zvēresta nodošanas viņus uzņēma savā paspārnē.
Zvārdes pagastā divi diženi vīri svinēji
savas jubilejas. Alberts Konons - 80 un Andis
Balodis - 55. Lai arī turpmākie gadi viņiem ir
veselības, prieka un labu darbu pilni!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore Iveta Rubule

Saldus novada dome sveic aprīļa apaļo jubileju gaviļniekus
Lielā māksla dzīvot laimīgi
slēpjas spējā dzīvot tagadnē
/Pitagors/

Ezeres pagastā
Vaļa Hotkīte- 50
Agris Darkevics- 55
Sarmīte Blumberga- 60
Vanda Pāvelskopa- 60
Valentīna Ezeriete- 65
Edgars Stepanovs- 65
Ēriks Geislers- 70
Biruta Blumberga- 75
Milda Loska- 85
Grigorijs Mežveds- 90
Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Sandra Mieze -50
Velta Tropa -80
Ligita Ivanova- 55
Antons Maurags- 55
Valdis Eglītis- 60
Broņislavs Statkus- 60
Diāna Baha- 80
Johanna Frīdmane- 85
Mirdza Ozoliņa- 85
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Silvija Eglīte- 60
Genovaite Vežauskene- 80
Erna Balcere- 90
Ansis Rozevskis- 55
Uldis Širsons- 55
Imants Metuzis- 60
Kursīšu pagastā
Svetlana Trunčenkova- 50

Smaida Vaitkuse- 50
Agris Zeniņš- 50
Ina Ozoliņa- 55
Leons Želvis- 55
Imants Blumbergs- 60
Maruta Circene- 60
Andris Plūme- 70
Ilma Turka- 75
Lutriņu pagastā
Agrīte Dergača- 50
Jolanta Pelce- 50
Viktors Šteins- 50
Anita Lignicka- 55
Gaida Sīpola- 55
Valdis Šestakovskis- 55
Laima Švāne- 55
Austra Beņislavska- 60
Arnolds Krūms- 65
Velta Spuņģe- 65
Skaidrīte Gudēna- 70
Ēriks Martuks- 70
Mirdza Emīlija Beiere- 75
Nīgrandes pagastā
Daina Andersone- 50
Julijana Grāvere- 50
Vasilijs Homišins- 50
Veronika Burbe- 55
Ojārs Hofšteiters- 55
Birute Ļutkus- 55
Aivars Rolavs-55
Aivars Jākobsons- 60
Klavdija Kiršteina- 60
Irena Kociens- 60
Dzintra Reinholde- 60
Rihards Salmiņš- 60
Anita Simsone- 60
Ilga Bērziņa- 70
Dzidra Rupeika- 75
Nora Margrieta Vēja- 80
Vilma Auguste Barona- 91
Novadnieku pagastā
Gunārs Dambis- 55
Vija Saulīte- 55
Edgars Vilumainis- 60
Mihails Gribovskis- 65
Rolands Salmiņš- 65

Rūta Rudoviča- 70
Agra Ķemere- 70
Maija Dūka- 70
Arnolds Roze- 70
Jautrīte Jekimenko- 70
Vanda Rožuleja- 70
Irēna Bērza- 75
Leons Žutauts- 90
Alfrēds Lākutis- 91
Pampāļu pagastā
Andris Freimanis- 50
Genovaite Podiņa- 50
Ligita Holšteina- 55
Brone Zemīte- 55
Maija Cielava- 60
Saldus pagastā
Ramona Beinaroviča- 50
Marina Eversone- 50
Valdis Liepa- 50
Inguna Maculēviča- 50
Edmunds Olmanis- 50
Aleksandrs Volčkovičs- 50
Helmuts Priednieks- 50
Voldemārs Bīriņš- 55
Guntars Ceravs- 55
Anita Circene- 55
Ausma Grīnberga- 55
Valda Palāce- 55
Nadežda Sosina- 55
Vitolds Jansons- 65
Alfons Kārkliņš- 70
Laimonis Pusars- 70
Miervaldis Bumbulis- 80
Vadakstes pagastā
Aigars Latišs- 50
Agris Šlauders- 55
Kārlis Zorgevics- 65
Laimonis Dunkelts- 65
Valija Deimante- 70
Zaņas pagastā
Antans Uļskis- 60
Inta Stolere- 60
Vilija Ķimene- 60
Petrs Vereteļņiks- 70
Kalese Līna Erena- 80
Videvuts Kiršteins- 85

Zirņu pagastā
Aivars Lākuts- 50
Skaidrīte Kukaine- 65
Zvārdes pagastā
Ritvars Krūmiņš- 55
Anna Vilerte- 60
Modris Bergs- 70
Vilnis Seržants- 75
Ernests Krūms- 75
Saldus pilsētā
Mirdza Buša- 70
Andris Dūša- 70
Zenta Ebere- 70
Ivars Freimanis- 70
Īra Gruntmane- 70
Agra Jēkabsone- 70
Raimonds Opelts- 70
Rasma Paulovska- 70
Marija Poikāne- 70
Melita Pūce- 70
Aleksejs Šaparenko- 70
Elza Balcere- 75
Ludmila Biteniece- 75
Ausma Bruce- 75
Elga Dravniece- 75
Zigrīda Joja- 75
Zeltīte Jonase- 75
Broņislava Kristāle- 75
Zinda Ozola- 75
Brigita Pelše- 75
Raita Sēle- 75
Gaida Šteina- 75
Viktors Trulis- 75
Fricis Abariņš- 80
Lilija Bergere- 80
Dagne Driķe- 80
Raimonds Kapenieks- 80
Elvīra Lauberga- 80
Dzidra Liniņa- 80
Ināra Muraševa- 80
Guna Berga- 85
Imants Ozoliņš- 85
Alma Sisene- 85
Alise Balode- 90
Jēkabs Muša- 90

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie
Jekaterina Aleksejeva 		
Ansis Āboliņš			
Arnis Blūms			
Antoņina Breidaka 		
Aloizs Bružs 			
Arturs Cinītis			
Leontina Dupure		
Genādijs Galanovs		
Artūrs Holenders		
Eugenija Jaunzeme 		
Veronika Jēkabsone 		
Maruta Kalve			
Juris Liekniņš			
Jānis Melnis 			
Savva Mihejevs		

17.11.1925 - 30.03.2012
19.06.1932 - 02.03.2012
23.01.1937- 09.03.2012
06.01.1921 - 16.03.2012
03.06.1930 - 06.03.2012
23.03.1941 - 18.03.2012
19.03.1925 - 08.03.2012
10.12.1931 - 09.03.2012
17.03.1931 - 10.03.2012
08.09.1923 - 13.03.2012
28.09.1931 - 29.02.2012
10.09.1948 - 05.03.2012
29.09.1977 - 19.03.2012
17.03.1994 - 10.03.2012
28.11.1934 - 12.03.2012

Jozs Mockus			
Viktors Oliņš			
Marija Ozola			
Jānis Peņtjušs 			
Ivans Pobeda 			
Jevgenija Pupura 		
Alberts Rops 			
Katrīna Saulīte 			
Spiridons Solovjevs 		
Aivars Sproģis 			
Elvīra Melita Vagale		
Ārija Vintere			
Grigorijs Zubko			

23.03.1923 - 13.03.2012
20.09.1965 - 10.03.2012
19.10.1926 - 28.03.2012
14.03.1921 - 30.03.2012
08.08.1937 - 13.03.2012
07.11.1923 - 21.03.2012
10.10.1934 - 28.03.2012
07.03.1913 - 06.03.2012
21.12.1932 - 06.03.2012
28.09.1942 - 08.03.2012
16.04.1931 - 08.03.2012
27.08.1930 - 08.03.2012
19.06.1951 - 07.03.2012

Miruši - 29	Dzimuši - 18

Laulāti - 8
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PASĀKUMU KALENDĀRS
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ

19.04. plkst. 14:00

Izrāde bērniem "Pingvīni nāk!!!". Biļešu iepriekšpārdošana
Saldus kultūras centra kasē

29.04. plkst. 17:00

Koncerts "Mīlestība nekad nebeigsies". Pie Latvijas
klausītājiem atgriežas grupas "Čikāgas piecīši" dziedātājs
Armands Birkens. Kopā ar Loriju Vudu abi ir sagatavojuši
skaistu mīlestības dziesmu programmu “Mīlestība nekad
nebeigsies”

14.04.
plkst. 14:00
plkst. 16:00
plkst. 18:00

3. Kurzemes tautas muzikantu saiets:
• koncerti sociālajā mājā „Rūķīši” un pansionātā „Ābeles”;
• dalībnieku tikšanās un saspēlēšana Lutriņu klubā;
• koncerts un ballīte visiem Lutriņu klubā

21.04. plkst.16:00

Pirmsskolas vecuma bērnu sadziedāšanās „Lutriņu cālis”
Lutriņu klubā

03.05. plkst. 19:30

„Lielais pavasara koncerts”, kurā piedalās Lutriņu kluba un
Užlieknes KN pašdarbības kolektīvi. Lutriņu klubā

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

7.02. - 13.05.

Izstāde „Saldus fotogrāfi”

13.04.

Saldus mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu
aizstāvēšana

8.04. - 30.04.

Izstāde kultūras
Lieldienām”

14.04. - 3.06.

Saldus mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde

Pasākumu cikls

14.04. plkst. 14:00

Saldus fotogrāfu tikšanās. Foto pētnieka P. Korsaka
vēsturisks stāstījums. I. Harunas prezentācija „Saldus
fotogrāfi”, neformāla foto entuziastu un izstādes līdzautoru
tikšanās

Akcija „Pasaule tavā bibliotēkā –UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”. Izpētes objekts- Nīgrandes kaļķu ceplis, Salīdzinājuma objekts – Engelsbergas dzelzs ražotne
Zviedrijā

14.04. plkst.20:00

Skrundas SAAN teātra izrāde „Ak šī jaukā lauku dzīve”
kultūras namā

22.04. plkst. 10:00

Saldus novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm.
Pieteikties līdz 20.04. pa tel. 26395507 vai 26464318

2.04. - 30.04.

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

28.04. plkst.14:00

Pagasta pārvaldes mazajā zālē „Mežvidos” pagasta
pensionāru atskaišu – pārvēlēšanu sapulce. Pēc sapulces –
atpūtas pēcpusdiena. Pieteikties pa telefonu 63881724.

7.05. - 11.05.

Pagasta pārvaldes zālītē Daiļamata pulciņu dalībnieču darbu pavasara izstāde

1.04. - 30.04.

„Pinumu pasaules” darbu izstāde Pampāļu kultūras namā

5.04. - 30.04.

A. Zavicka gleznu izstāde Pampāļu kultūras namā

12.04. plkst. 19:00

Pirmā aerobikas, tautisko deju un jaunrades deju pulciņa
nodarbība Pampāļu kultūras nama disko zālē. Aicināti visi,
kuri grib izkustēties sava prieka pēc!

13.04. plkst. 19:00

Vokālo ansambļu sadziedāšanās par godu Pampāļu sieviešu
vokālā ansambļa „Dzirkstis” divu gadu jubilejai Pampāļu
kultūras namā

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
12.04. - 5.05.

Izstāde „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei.
Radošā reciklācija Čehijas Republikā”. Izstādes atklāšana
12.aprīlī

23.04. - 28.04.

Zibenskonkurss

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
22.04. plkst. 18:30

Saldus apriņķa koru skate
Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” izstāde

12.04. plkst. 18:00

Saruna ar psiholoģi un latvisko ritu pētnieci Sarmīti
Krišmani „Vārdi, domas un dzīves kvalitāte”

SALDUS SPORTA HALLĒ
20.04. - 22.04.

3. Latvijas luterāņu jauniešu volejbola sadraudzības turnīrs

28.04. - 29.04.

3. starptautiskais džudo turnīrs "Saldais džudo 2012”

SALDUS ĢIMNĀZIJĀ
12.04. plkst. 19:00

Saldus novada sieviešu koru kopmēģinājums
Harija Ozola un Santas Zapackas jaunā koncertprogramma
„ Ar mīlestību un smaidu”

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
21.04. plkst.20:00

Brocēnu teātra izrāde „Dzimumdienas rītā” tautas namā

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
18.04. plkst. 19:30

Brocēnu teātra izrāde „ Dzimumdienas rītā”
klubā

22.04. plkst. 15:00

Saldus TT izrāde „Ugunskurs lejā pie stacijas” Jaunlutriņu
tautas namā

27.04.

Pasākums pieaugušajiem „Neredzu dzīvē, ieraugu nostāstos”
Jaunlutriņu bibliotēkā

14.04.

Karaoke vakars jauniešiem Šķēdes skolas zālītē

26.04. plkst.11:00

Interneta tiešraides pasākums „Bibliotēka man, es –
bibliotēkai” Jaunlutriņu bibliotēkā

1.04. - 30.04.

Fotoizstāde
bibliotēkā

„Margarita

Stāraste

zīmē”

Ošenieku

23.04. - 29.04.

Izstādes „Ziedu pasaule” (pirmskolas vecuma bērnu
zīmējumi) un „Mans vaļasprieks” (pagasta iedzīvotāju rokdarbi un citi vaļasprieki). Bibliotēkā

23.04. - 29.04.

Bibliotēkas apmeklētāju aptauja „Es un mana bibliotēka”

24.04.

Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem „Kustību
rotaļas caur pasakām”

28.04. plkst. 20:00

Vadakstes tautas namā notiks Vadakstes amatierteātra
pirmizrāde O.Lutss „Kāpostgalva”

7.04. - 17.05.

Izstāde „Rokdarbu vācelīte” Zaņas pagasta administratīvās
ēkas aktu zālē

9.04. - 20.04.

Zālītē apskatāma izstāde "Krāsaini sapņi pār mums"

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ
ZVĀRDES PAGASTĀ
13.04.

Kino vakars (Galda spēļu telpā). plkst. 15:00 mazajiem;
plkst. 20:00 lielajiem

9.04. - 30.04.

Literatūras izstāde „Māras Svīres un Vladimira Kaijaka
literārā daiļrade"

21.04. plkst. 19:00

Koncerts un plkst. 21:00 balle kopā ar grupu „Duets Sandra”. Ieeja 2Ls

14.04. plkst. 15.00

„Portrets tuvplānā”- tikšanās Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku Kursīšu bibliotēkā

5.03. - 30.04.

2.04. - 30.04.

Gata Šļūkas karikatūru izstāde Kursīšu bibliotēkā

05.05. plkst. 19.00

Mātes dienai veltīts koncerts Jaunajā zālē

Fotokonkurss „Zvārde – četri gadalaiki” (Jāiesūta bildes
uz e-pastu ivetarubule@inbox.lv, kurās redzama Zvārdes
pagasta daba, iedzīvotāji, dažādi notikumi, minot vārdu,
uzvārdu un uzņemšanas datumu. Vērtēsim aktivitāti,
kvalitāti, oriģinalitāti)

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 16, 2012. gada aprīlis. 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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līdz

VADAKSTES PAGASTĀ

Jaunlutriņu

KURSĪŠU PAGASTĀ

Ziemassvētkiem

PAMPĀĻU PAGASTĀ

EZERES PAGASTĀ
20.04 plkst. 19.00

„No

NOVADNIEKU PAGASTĀ

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
10.04. - 30.04.

namā

