2014. gada JŪNIJS

AKTUALITĀTES
Piešķirs vēl četras stipendijas „Medusmaize”
30. maijā Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa un
Latvijas Universitātes (LU) Fonda vadītāja Laila Kundziņa-Zvejniece parakstīja līgumu par sadarbību 2014./2015. mācību gadā.
Saskaņā ar šo līgumu LU Fonds turpina administrēt stipendijas
“Medusmaize” piešķiršanu Saldus novada jauniešiem, kuri uzsāks
studijas kādā no Latvijas augstskolām. Šajā mācību gadā Saldus
novada pašvaldība nodrošinās stipendijas septiņiem jauniešiem.
Stipendiju „Medusmaize” turpinās saņemt trīs jaunieši, kuri stipendiju visam studiju laikam ieguva iepriekšējā mācību gadā, kā
arī četri vidusskolu absolventi, kuri stipendijas konkursa kārtībā
iegūs, sākoties jaunajam mācību gadam.
Stipendijas pretendentam jāstudē pilna laika klātienes bakalaura studiju programmā kādā no Latvijas augstskolām, un vidējai
atzīmei, absolvējot vidusskolu, jābūt vismaz astoņām ballēm.
Tāpat jaunietim skolas laikā jāpiedalās sabiedriskajās aktivitātēs
Saldus novadā. Stipendija ir euro 142 mēnesī no septembra līdz
jūnijam, un to jaunieši varēs saņemt visas bakalaura studiju programmas laikā. Pieteikšanās stipendijai tiks izsludināta septembrī.
Saldus novada stipendijas „Medusmaize” mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Stipendija “Medusmaize” veidos Saldus novada atpazīstamību Latvijā un topošajos studentos veicinās piederības sajūtu Saldus
novadam.
Informāciju sagatavoja Tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
Foto: LU Fonds arhīvs

Saldū plaši atzīmēja novada svētkus
16. un 17. maijā Saldus novadā ar krāšņām svinībām aizritējuši Saldus novada svētki.
Svētki sākās jau 16. maijā ar Saldus novada bibliotekāru veidotās izstādes „Saldus novada piecgade” atklāšanu. Izstāde vēstīja par to, kas paveikts pagastos un pilsētā piecu gadu laikā kopš izveidots Saldus novads. Vakars turpinājās ar novada jauniešu priekšnesumiem talantu parādē un
Saldus mūziķu veltījuma koncertu „Saldus mūziķi Saldum”. Paralēli Saldus stadionā notika strītbola sacensības astoņās vecuma grupās.Vakara
noslēgumā bija iespējams apmeklēt opereti „Klīvija” Saldus kultūras centrā.
17. maijā Saldus pārvērtās par rosīgu bišu stropu, kurā Saldus novada iedzīvotāji un viesi varēja darboties un atpūsties 12 krāsainos pagalmos
un laukumos.
Kalpaka laukums pārvērtās par Dzelteno bišu laukumu, kurā notika tirdziņš un uzstājās deju kolektīvi. Notika Saldus pilsētas bērnu deju kolektīvu koncerts „Mēs kā darbīgs bišu strops” un deju koncerts „Lepna, lepna šī pļaviņa”, kurā piedalījās vairāk nekā 260 dejotāji no Saldus un Brocēnu
novadiem. Varēja baudīt arī Latvijā pirmās mobilās taktiskās mūzikas palaišanas platformas jeb Orķestropēda mūziķu programmu.
Tāpat notika arī foto kluba „Es daru” akcija pilsētas rosīgākajās vietās, J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde “Saldus
novadnieki laikā un telpā”, Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centra telpās bija iespējams apskatīt J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja krājumu izstādi „Ko stāsta senlietas”.
Zelta medus pagalmā norisinājās svētku modināšana. Katra pagasta pārvalde bija sagatavojusi simbolisku medus pilienu, kas atspoguļoja katrā pagastā un pilsētā sasniegto un padarīto piecu gadu
laikā kopš izveidots novads. Tāpat kā Saldus novada ģerbonī arī
Zelta medus laukumā tika izkārtoti 16 medus pilieni (15 Saldus novada pagasti un Saldus pilsēta). Pēc tam visi pagastu pārvalžu vadītāji un Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa piedalījās
rozā rabarberu klimpu zupas vārīšanā Rozā kārumu laukumā. Lai
katrā pagastā būtu pārticība un salda dzīve, katrs pagastu pārvalžu
vadītājs un domes priekšsēdētāja lielajā katlā bēra sauju rabarberu,
un jau pusdienas laikā svētku dalībnieki varēja mieloties ar saldo
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AKTUALITĀTES
rabarberu klimpu zupu.
Oranžajā atlētu pagalmā diena iesākās ar rīta rosmi. Notika paraugdemonstrējumi un vingrošana ar TRX iekaramajām
iekārtām, kuru vadīja treneris Igors Miņenko, džudo paraugdemonstrējumi ar Gati Baumani un viņa audzēkņiem un taekvando paraugdemonstrējumi ar Ainaru Saulīti un viņa audzēkņiem. Notika arī svara bumbu celšanas sacensības četrās
svara kategorijās, vērtēja Dainis Polis. Uzstājās ielu vingrotāji
no Nīgrandes un Saldus.
Zaļajā dzelžu laukumā, par kādu bija pārvērties Saldus tirgus laukums, varēja piedalīties velo ērma izveidē. Sadarbībā
ar biedrību „EVE autosports” bija apskatāmas Saldus novada
autosportistu sporta mašīnas, kā arī motocikli un kvadracikli,
kuri gatavojās motoparādei Saldus ielās. Uzstājās arī novada

līnijdejotājas un viesi no Satiķiem un Kabiles. Tāpat bija iespējams mieloties ar Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona vārīto soļanku.
Svētku laikā notika tradicionālais draiskais skrējiens „Ciecernieks”, šoreiz – garākā un sarežģītākā distancē pa un ap
Cieceres upi. Ūdens tūrisma biedrība „Burbuļi” apmācīja interesentus ūdenstūrismā un laivošanā.
Brūnajā sporta laukumā – Saldus stadionā – notika Latvijas 1. līgas futbola spēle JFK Saldus/Brocēnu NBJSS- FK
Tukums 2000/TSS, grieķu - romiešu klubs „Kurzemnieks”
organizēja Saldus novada čempionātu grieķu – romiešu cīņā,
džudo klubs „Saldus” organizēja cīņu šovu ar Gati Baumani
un Latvijas labākajiem cīkstoņiem, orientēšanās klubs „Saldus” velobraucējus aicināja uz 66o North velomaratonu „Apkārt
Cieceres ezeram”, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu –
piedalījās 92 cilvēki, taču biedrība „Ķepasspiediens” aicināja uz
Saldus novada kausa izcīņu kanikrosā.
Mazajiem Saldus novada svētku dalībniekiem bija iespējams
darboties un uzstāties Balto pūkainīšu pagalmā. Tāpat bērniem
bija iespējams apskatīt dažādus mājdzīvnieciņus, doties izjādē ar
zirgu, izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, šaut ar loku, braukt ar
elektrovilcieniņu un izmēģināt unikālo braucamrīku „Kārlītis”.
Sudraba mūzikas un mākslas laukumā – Saldus Mūzikas un
mākslas skolā – ievijās krāsainais svētku gājiens, kas pulcēja ap
3000 dalībniekus. Pēc gājiena svētku dalībniekus sveica Saldus
novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa.
Tāpat kā pagājušo gadu, arī šogad bija iespējams doties eks-
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kursijā pa Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēku. Uzstājās viena
no pagājušā gada pieprasītākajām muzikālajām apvienībām –
Saldus senioru akordeonistu ansamblis „Akords”, kā arī Saldus
novada pūtēju orķestris „Saldus” ar koncertu „Kā sendienās”.
Koncertu „Mūzikas harmonija” sniedza Saldus kultūras centra
sieviešu koris „Varavīksne”, PVD un Bior jauktais koris „Rīgava”, MJC praktiskās estētikas skolas jauktais koris „Anima”
(koru mākslinieciskais vadītājs Ivars Krauze).
Dažādas radošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem notika arī Kapelleru namā. Varēja apskatīt Tautas lietišķās mākslas
studijas „Saldus” darbu izstādi, J. Rozentāla Saldus mākslinieku
grupas dalībnieka Elmāra Kunga 75. gadu jubilejas personālizstādi un Saldus novada cimdu izstādi.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā – Sarkanajā

AKTUALITĀTES
Dzintara pagalmā - notika starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” aktivitātes. Šogad tradicionālajās orientēšanās sacensībās piedalījās rekordliels komandu skaits – 61. Varēja apskatīt divas izstādes – „Medicīna un farmācija Saldus novadā” un mākslinieces Īras Rozentāles
glezniecību.
Saldus novada svētku vakara daļa notika Kalnsētas parka estrādē,
kur vakaru iesāka Kārlis Lācis ar savu autorprogrammu „Iekrāso sevi
mūzikā”. Koncertā piedalījās Aija Andrejeva un Intars Busulis. Pēc
tam estrādē izskanēja karaoke konkurss „Dziesmu kari”. Uz dejām
Kalnsētas parkā sanākušos aicināja leģendārā rokenrola grupa „Keksi”, un pēc pusnakts uz skatuves kāpa visu laiku populārākā disko
mūzikas grupa „Boney M”. Līdz rīta gaismai varēja izklaidēties diskotēkā – spēlēja DJ Gints Tunēns.
Saldus novada pašvaldība izsaka pateicību visiem svētku dalībniekiem, svētku organizatoru darba grupai, režisorei Zaigai Vējai, kā arī
SIA „Saldus Priede”, SIA „Druvas Unguri”, SIA „R&C”, SIA „LANOS’’, SIA „Libra Plast”, SIA „Norplast”, AS „Druva Food”, SIA
„66 NORTH BALTIC”, SIA „ZIKO”, AS „SEB banka”, SIA „Saldus
Pārtikas kombināts”, SIA „JETS VACUUM”, SIA „KRŪZA”, SIA „FOBOSS VIENS”, p/a „Saldus Radio”, SIA „Saldus Zeme”, AAS „Gjensidige
Baltic”.
Informāciju sagatavoja
PA „Saldus TIKS centrs” kolektīvs

PAŠVALDĪBAS ZIŅOJUMI
Būvvlade ziņo
Saldus novada pašvaldība informē, ka Saldus novada būvvalde no 21.07.2014. līdz 03.08.2014. būs slēgta. Šajā laika periodā netiks nodrošināta
būvvaldei adresēto dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

DOMES SĒDE
Saldus novada domes 29. maija domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
No 2014. gada 1. jūlija iecelt Lauru Liepiņu par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” direktori.
2.
No 2014. gada 16. jūnija iecelt Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Ediju Mačukānu.
3.	Apstiprināt grozījumus Saldus 1. vidusskolas nolikumā, Saldus pilsētas bibliotēkas nolikumā un Saldus novada pašvaldības Dienas
aprūpes centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem nolikumā.
4.
Piešķirt Rutai Biļikai Saldus novada domes apbalvojumu
„Saldus novada domes Goda raksts” par ilggadēju, nesavtīgu un profesionāli veiktu darbu pašvaldībā.
5.	Apstiprināt grozījumus Saldus novada stipendiju fonda nolikumā. Tika nolemts paaugstināt pretendenta vidējo atzīmi uz 8,0
un augstāk, noteikts kritērijs par iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs
Saldus novadā vidējās izglītības iegūšanas laikā, kā arī pretendentam
stipendijas saņemšanas gadījumā ir jābūt gatavam sadarboties ar Saldus novada pašvaldības iestādēm. Līdzšinējo trīs stipendiju vietā tiks
piešķirtas četras. Saldus novada stipendiju fonda nolikums paredz, ka
studenti saņem stipendiju eiro 142 mēnesī visu mācību laiku.
6.	Apstiprināt Saldus novada jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas kārtību un tā vadlīnijas. Pilnvarot pašvaldības iestādi „Saldus
Bērnu un jaunatnes centrs” būt par vadošo organizāciju novadā jauniešu
brīvprātīgā darba organizēšanā, koordinēšanā, uzskaitē un apliecinājuma izsniegšanā.
7.
Noteikt Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs šādu darba laiku 2014. gada vasaras periodā: Saldus PII „Īkstīte” - slēgta no 1. jūlija līdz 31. jūlijam; Saldus PII „Pasaciņa” - slēgta
no 1. jūlija līdz 31. jūlijam; Saldus PII „Sienāzītis” - slēgta no 1. jūlija
līdz 31. jūlijam; Saldus PII „Zīlīte” - strādā visu vasaru; Saldus speciālā
PII „Cerībiņa” - strādā visu vasaru, jūnijā un augustā strādā pēc iestā-

dē noteiktā darba laika, jūlijā iestādes darba laiks no 7:00 līdz 19:00;
Saldus pagasta PII „Graudiņš” - slēgta no 25. jūnija līdz 31. jūlijam;
Lutriņu PII „Kāpēcītis” - slēgta no 21. jūnija līdz 31. jūlijam; Nīgrandes
PII „Griezīte” - slēgta no 16. augusta līdz 29. augustam; Nīgrandes PII
„Straumīte” - slēgta no 7. jūlija līdz 2. augustam; Jaunlutriņu pamatskola - slēgta no 1. augusta – 29. augustam; Pampāļu pamatskola - slēgta
no 1. jūlija līdz 31. jūlijam; Ezeres vidusskola - slēgta no 1. jūlija līdz
15. augustam; Jaunauces pirmsskolas grupa - slēgta visu vasaru; Kursīšu pamatskola - slēgta no 1. jūlija līdz 31. jūlijam; Rubas pamatskola
- slēgta visu vasaru; Saldus sākumskola - slēgta visu vasaru; Saldus 1.
vsk. Sātiņu pirmsskolas grupas - slēgtas no 14. jūnija līdz 14. augustam;
Striķu pamatskola - slēgta visu vasaru; Šķēdes pirmsskolas grupa - slēgta visu vasaru; Vadakstes pirmsskolas grupa - slēgta visu vasaru; Zaņas
pirmsskolas grupa - slēgta visu vasaru; Zirņu pamatskola - slēgta no 1.
jūnija līdz 8. augustam; Rubas speciālā internātpamatskola - slēgta visu
vasaru.
8.
Nodot publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Ūdeļu šedu,
administratīvās ēkas, lauksaimniecības šķūņa, silosu, tehniskās ēkas,
kūtsmēslu krātuves, ugunsdzēsības rezervuāra un sūkņu stacijas būvniecība, Draviņas, Zirņu pagasts, Saldus novads” uz laiku no 2014. gada
30. maija līdz 30. jūnijam.
9.
Iesniegt projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Saldus novadā” darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.
10.	Atbalstīt Cieceres internātpamatskolas projekta pieteikumu
„Attīstības centra izveide Cieceres internātpamatskolā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība” / „Dokumenti”.
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PROJEKTI
Notiek projekta „Saldus speciālās PII “Cerībiņa” piebūves būvniecība” īstenošana
2013. gada 24. maijā Rīgā starp Valsts reģionālo attīstības aģentūru un Saldus novada pašvaldību tika parakstīta vienošanās Nr.
3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/002/057 par Eiropas Savienības fonda
projekta „Saldus speciālās PII „Cerībiņa” piebūves būvniecība” īstenošanu.
Projekta vispārīgais mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, kā arī nodarbinātību
un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centrā Saldū, attīstot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cerībiņa” infrastruktūru.
Projekta tiešais mērķis: bērnu vietu skaita palielināšana un infrastruktūras sakārtošana Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē
„Cerībiņa”.
Projekta mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā reģionālas nozīmes attīstības centrā.
Projektā plānotās aktivitātes:
1. Projekta būvuzraudzība.
2. Projekta autoruzraudzība.
3. Būvniecības darbi: iekštelpu renovācija, piebūves jaunbūve, ventilācijas sistēmas izbūve, siltumapgādes sistēmas izbūve, ūdens apgādes
sistēmas izbūve, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas izbūve, vājstrāvu izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve. Projekta ietvaros tiks izbūvēta piebūve blakus esošai ēkai. Jaunās piebūves ieeja izvietota starp
esošās ēkas un projektējamās ēkas korpusiem, caur savienojošo gaiteni,
pa vidu vecajam un jaunajam korpusam, tādējādi veidojot vizuālu abu
ēku savienojuma mezgla punktu. Piebūvē tiks izvietotas šādas telpas:
guļamtelpa, garderobe, grupas telpa, WC, virtuve, svinību zāle, relaksācijas telpa, masāžas kabinets, speciālā pedagoga un psihologa kabinets,
kā arī kāpņu telpa un savienojošā pāreja, kas paredzēts 1 grupai - 16
bērniem ar īpašām vajadzībām.
4. Teritorijas labiekārtošanas darbi.

5. Projekta publicitātes pasākumi.
6. Projekta noslēguma pasākumi - nodošana ekspluatācijā.
Projekta attiecināmās izmaksas Ls 159 995,36 jeb 227 652,89 EUR.
Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 135 996,06 jeb 193 504,96
EUR 85 %; pašvaldības finansējums Ls 20 399,41 jeb 29 025,75 EUR –
12,75%; Valsts budžeta dotācija Ls 3 599,89 jeb 5 122,18 EUR – 2,25%.
Visas pārējās neattiecināmās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Plānotais projekta īstenošanas laiks no 2013. gada 24.maija – 2014.
gada 31.decembrim
Šobrīd ir paveikts:
•
Veikta tehniskā projekta izstrāde, SIA „Belss”.
•
Veikta tehniskā projekta ekspertīze, SIA „Inženiergrupa”.
•
Noslēgts līgums par būvniecības darbiem ar SIA „RRP”. Iepirkuma rezultātā ir paaugstinājušās būvdarbu izmaksas līdz Ls
201394,68 bez PVN. Darbi notiek saskaņā ar izstrādāto laika
grafiku.
•
Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību ar SIA „Belss”.
Notiek autoruzraudzība.
•
Noslēgts līgums par projekta būvuzraudzību ar Edgaru Cīruli.
Notiek būvuzraudzība.
Būvnieki ir atsākuši būvdarbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ar
01.04.2014. Būvdarbi notiek atbilstoši saskaņotajam laika grafikam.
Pēc būvdarbu noslēgšanās un izbūvēto apjomu precizēšanas plānots
iesniegt projekta grozījumus VRAA.
Sīkākai informācijai:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

sALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA INFORMĒ
26. jūlijā – Saldus novada Bērnības svētki
Pašā vasaras vidū - ziedošā jūlija sestdienā - uz svētkiem tiek aicināti bērni, lai kopā ar Čučumuižas rūķiem svinētu svētkus.
Ne visi bērni ir tikuši pie krustvecākiem, tāpēc šis varētu būt īstais brīdis.
Aicinu līdz 13. jūnijam pieteikt bērnus, vēlams no trīs gadu vecuma, dalībai Saldus novada
Bērnības svētkos. Svētki sāksies Saldus pilskalna skatu laukumā plkst. 13.00. Tad dosimies
skaistā braucienā pa Saldus ielām uz galveno norises vietu – Avotu ielu 12. Tur mūs sagaidīs
Goda kūma – Saldus novada domes priekšsēdētāja I. Rassa un pasākuma viesi.
Svētki domāti, lai bērni tiktu pie kūmām (krustvecākiem). Čučumuižas rūķi neaicinās doties
čučēt, bet gan kopīgās dziesmās un rotaļās pavadīt jauku pasākumu. Galvenais, lai šī diena
katram bērnam paliktu kā gaišs un priecīgs šīs vasaras piedzīvojums!
Pieteikties svētkiem lūdzam Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi ņemot bērna Dzimšanas apliecību
un ziņas par krustvecākiem. Dalības maksa svētkiem ir euro 21,00 no ģimenes (ja ģimenē ir
vairāki bērni, maksa nemainās). Lūdzam pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja S. Jakševica

4

sALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA INFORMĒ
Jaundzimušajiem pasniegtas sudraba karotītes
24. maijā uz kārtējo Saldus novada piemiņas dāvanas–
sudraba karotītes - svētkiem tika aicināti 45 jaunie novadnieki ar vecākiem - 24 zēni un 21 meitene.
Ir prieks, ka šis pasākums ir kļuvis par īstiem ģimenes
svētkiem. Ar kādu atbildību pēc dāvanas līdzi nāk lielākie
brāļi un māsas! Cik daudz mīlestības un prieka ir vecvecāku acīs! Tikai mazais gaviļnieks šo pasākumu visticamāk
neatcerēsies. Par to viņam reiz izstāstīs ģimene. Izstāstīs
par labajiem novēlējumiem, ko teica Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, par jestrajām dziesmām,
ko dziedāja Saldus Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Notiņas”.
Lūgums vecākiem, kuri nepiedalījās pasākumā, saņemt piemiņas dāvanu Dzimtsarakstu nodaļā. Paies laiks,
Jūsu mazais bērns izaugs, glabājiet šo dāvanu kā simbolu,
ka Jūsu bērna saknes ir Saldus novadā.
Nodaļas vadītāja S. Jakševica

Starptautiskajā ģimenes dienā sveica Saldus novada Zelta ģimenes
15. maijā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē valdīja īpaša noskaņa. Te pulcējās
novada Zelta ģimenes – pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu.
No 183 novada Zelta pāriem uz pasākumu ieradās 36, jaunākajiem
pasākuma dalībniekiem - 70 gadu. Pasākumu atklāja Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja S. Jakševica, sakot, ka pasaulē nav nekā drošāka, uzticamāka kā ģimene. Un nekā vērtīgāka, kā kopā nodzīvoti zelta gadi.
Saldus novada domes priekšsēdētāja I. Rassa lepojas ar novada Zelta
ģimenēm. Stiprā ģimenē auguši bērni ir laimīgi. Tā ir liela gudrība–
būt kopā visu mūžu. Tika sveikti trīs jaunie Zelta pāri – Dzidra un
Oļģerts Ķepali, Zaiga Anita un Kārlis Sergejevi un Helga un Osvalds
Rumbenieki. Svētku koncerts ir veltījums visām Zelta ģimenēm, un
Ingas un Normunda dziedātās dziesmas lika zālei dziedāt līdzi. Šis pasākums bija arī pārsteigumiem bagāts– trīs dāvanu kartes, katra četrām
personām, “pavisam īstam ceļojumam uz Stokholmu” dāvāja TALLINK LATVIJA un trīs dāvanu kartes mājvietas remontam nepieciešamā iegādei – veikalu tīkls mājai un remontam “KRŪZA”. “KRŪZAS” pārstāvji piedalījās pasākumā un sirsnīgi sveica ģimenes.
Laimīgā roka izrādījās un ceļojumā dosies Malvīne un Juris Vācieši, Inta un Voldemārs Lauski un Iveta un Visvaldis Spēlmaņi. Savu mājvietu
atsvaidzināt varēs Māra un Jānis Austrumi, Zenta un Jānis Kabuči un Aisma un Juris Straumes. Svētku noskaņa bija visiem – gan ģimenēm, gan
pasākuma organizatoriem.
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces pateicas visiem, kas atbalstīja, kas palīdzēja, lai pasākums, kas iesilda sirdis mūsu cienījamākajām ģimenēm,
izdotos. Īpašs paldies Saldus Vakara vidusskolas meitenēm par sirsnīgo ģimeņu sagaidīšanu un A. Kaņepam par neskaitāmajiem darbiņiem, bez
kuriem nav iespējama pasākuma sagatavošana.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja S. Jakševica

JAUNIEŠIEM
Saldus novada jaunieši iepazīst Saeimu un Ministru Kabinetu
Par spīti vēsajam un lietainajam laikam 7. maijs bija iespaidiem bagāta diena 22 Saldus novada aktīvajiem jauniešiem un viņu pedagogiem.
Sadarbībā ar biedrību “Kurzemes NVO atbalsta centrs” un Saldus novada pašvaldību jaunieši devās ekskursijā uz Saeimu, Ministru Kabinetu un
tikšanos ar “Sabiedrības par atklātību Delna” pārstāvi !
Braucienā piedalījās jaunieši no Jaunlutriņu pamatskolas, Ezeres vidusskolas, Pampāļu pamatskolas, Saldus 2. vidusskolas, Druvas vidusskolas,
Kursīšu pamatskolas un JIC „Šķūnis”.
Ekskursiju laikā jaunieši uzzināja, kur strādā mūsu deputāti un ministri, bet ar gida stāstījumu iepazina Latvijas valsts veidošanās vēsturi, aplūkoja premjeru dāvanas, iemēģināja deputātu un ministru krēslus, kā arī iejustās preses konferences norisē. Šī bija iespēja klātienē redzēt un sajust
to, ko ikdienā var redzēt tikai televizoru ekrānos un fotogrāfijās.
Savukārt dienas noslēgumā Ministru Kabineta bibliotēkā ar jauniešiem tikās „Sabiedrības par atklātību Delna” pārstāve Gita Lazdāne, iepazīs-
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JAUNIEŠIEM
tinot ar Latvijas vēlēšanu sistēmu un motivējot ikvienā vecumā būt
sabiedriski aktīviem.
Kā atzina jaunieši, līdz šim viņiem nav bijis īsti skaidrs, ar ko atšķiras Saeima no Ministru Kabineta, kādas ir to funkcijas. Bet dienas
noslēgumā jauniešiem bija lielāka izpratne par to, kas ir mūsu valsts
lēmējvara un izpildvara, kādas ir to atsķirības lēmumu pieņemšanas
procesos. Savos iespaidos par ekskursiju Saeimā un Ministru kabinētā
dalījās arī Saldus JIC centra vadītāja Rudīte Muraševa: „Es sapratu,
cik patiesībā jaunieši maz zina par valsts institūcijām, valsts pārvaldību un vēlēšanām. Varbūt tas ir arī izskaidrojums vispār iedzīvotāju zemajai līdzdalības pakāpei. Skolās šī informācija tiek pasniegta vēlu un
iespējams arī virspusēji. Tieši šādi braucieni rada pirmo priekšstatu un
arī palīdz sakārtot un sistematizēt zināšanas un izpratni par mūsu
valsti.”
Kurzemes NVO atbalsta centra komanda priecājas, ka ekskursija
bija iespaidiem bagāta un ka tā bija iespēja jauniešiem uzzināt aktuālu informāciju, kura noteikti noderēs, lai pilnvērtīgi iesaistītos mūsu valsts
politiskajā un sabiedriskajā dzīvē!
Ja vēlaties ar mums sadarboties, lai savus draugus vai skolēnus aizvestu šādā ekskursijā, sazinies ar mums:info@kurzemesnvo.lv!
Ekskursija notika, pateicoties Saldus novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam transporta izdevumu segšanai un projektam „Kurzemes
NVO atbalsts 2013-2015”, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.
eeagrants.org |
Inguna Pekmane
Kurzemes NVO atbalsta centrs

Apmācības jauniešiem – „No domas līdz darbībai!”
Saldus novada jaunieši var pieteikties dalībai apmācībās, kas notiks
trīs daļās. Apmācības notiks Saldus JIC „Šķūnis”. Pirmā daļa „Komandas veidošana. Sadarbība” - 17. 06 – 19.06. no plkst. 10.00 – 16.00. Otrā
daļa „Ko es varu?” - 12. 08 – 14.08. no plkst. 10.00 – 16.00. Trešā daļa
„Jauno līderu akadēmija” (nakšņošana JIC „Šķūnis”) - 19.08 – 21.08 no
plkst. 10.00 19. augustā līdz 18.00 21. augustā.
Apmācību mērķis ir attīstīt Saldus novada jauniešiem dzīvei un darba
tirgum nepieciešamās kompetences, dot ieguldījumu jauniešu personības pilnveidošanā un personības attīstīšanā, izmantojot neformālās
izglītības metodes.
Tā ir arī iespēja satikties Saldus novada jauniešiem, kopīgi darbojoties iepazīt vienam otru un veidot tālāku sadarbību arī nākotnē.
Pieteikties ir iespēja katram Saldus novada jaunietim no 8. - 12. klasei vai arī jauniešiem līdz 21 gada vecumam. Var pieteikties uz visām

trim apmācības daļām vai arī tikai uz kādu no tām.
Lai kļūtu par apmācību dalībnieku, jauniešiem jāiesniedz pieteikuma
anketa, kuru var saņemt skolā pie direktora vietnieka audzināšanas darbā vai Saldus JIC „Šķūnis”, vai atrast mājas
lapās www.saldus.lv un www.saldusjauniesiem.lv.
Pieteikuma anketu iesniegt līdz 12. jūnijam Saldus JIC „Šķūnis” vai sūtīt uz e-pastu
jic.skunis@gmail.com. 13. jūnijā tiks dota
atbilde par apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā droši
zvaniet – 27878570, 26158508, Rudīte Muraševa.

PAGASTOS
Kursīšu pagastā

1. maijā Kursīšu vokālais ansamblis „Allegro” devās uz vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem Vadakstē, kur uzstājās ar divām dziesmām. Paldies par jauko pasākumu un uzaicinājumu Vadakstes jauktajam
vokālajam ansamblim „Divi krasti”.
2. maijā Kursīšu vokālais ansamblis „Allegro” sniedza priekšnesumus Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas centra pasākumā „Bibliotēkas draugi kopā, lai nāk”, kur tika sumināti čaklākie grāmatu lasītāji un bibliotēkas atbalstītāji. Paldies ansambļa dalībniecēm un vadītājai
Elvīrai Lucei.
17. maijā Saldus novada svētku laikā Zelta medus pagalmā Kursīšu
pagastu prezentēja Kursīšu amatierteātris „Kodols”. Atraktīvas tautasdziesmas par pagastu, dzīvi Kursīšos un dažādu mūzikas instrumentu
skanējums neatstāja vienaldzīgu nevienu „Kodola” uzveduma „Skaista
mana tēva sēta” skatītāju. Paldies teātra aktieriem un režisorei Sanitai
Vītolai.
24. maijā Kursīšos notika Kursīšu jauniešu talka. Talkas dienas ietvaros jaunieši kopā ar sporta darba organizatoru sakārtoja pludmales
volejbola laukumu, kur jaunieši ikdienā varēs spēlēt volejbolu, un jūlijā
šeit notiks volejbola sacensības. Savukārt, kultūras darba organizatore
aicināja pārkrāsot pagasta estrādi - tā tagad ir jaunā un skaistā veido-
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lā. Talkas ietvaros ar grillu papildināta Neatkarības birzs atpūtas vieta.
Liels prieks un liels paldies visiem atsaucīgajiem bērniem un jauniešiem, kas brīvprātīgi pielika savu roku, lai Kursīši būtu sportošanai draudzīgs, atpūtai pateicīgs, sakopts un skaists pagasts. Paldies arī pagasta
pārvaldei par atbalstu.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Laima Tiļļa

Lutriņu pagastā
3. maijā - Lutriņu Mazpulka divas komandas piedalījās Latvijas
Mazpulka sporta spēlēs Lapmežciemā. Vidējās grupas mazpulcēni no
33 komandām izcīnīja 2. vietu.
4. maijā – tika veidota Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai veltīta sienas avīze.
6. maijā – projekta „Mamma daba” laikā 3. - 5. klases skolēni devās
putnu vērošanas ekskursijā uz Enguri un Mērsragu. Kopā ar ornitologiem mācījāmies vērot un atpazīt putnus.
9. maijā notika pulciņu atskaites koncerts visai ģimenei.
Piedalījāmies Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu fonda
projektā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, iegūstot finansējumu
ekskursijai, kurā devāmies 14. maijā. Viesojāmies O. Kalpaka muzejā

pagastos
un piemiņas vietā Saldus novada „Airītēs”, K. Ulmaņa piemiņas muzejā Dobeles novada „Pikšās” un J. Čakstes muzejā Ozolnieku novada
„Aučos”.
16. maijā atskanēja Pēdējais zvans 9. klasei.
17. maijā Lutriņu pamatskolas deju kolektīvi piedalījās Saldus novada svētku koncertā Kalpaka laukumā. Lutriņu „Trušmīļi” piedalījās
Saldus pagasta svētkos ar saviem šķirnes trusīšiem.
22. maijā notika starpnovadu vides spēļu konkurss 1. - 4. klasei Gaiķu pamatskolā. Mūsu skolas komanda „Ķirsīši” ieguva 2. vietu.
29. maijā notika Sporta spēles 1. - 9. klasei.
30. maijā mūsu skolā viesojās projekta „Mamma daba” pārstāvji.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pamatskolas direktora vietniece
audzināšanas jomā Santa Brauča
1. maijā Lutriņu klubā notika pavasara koncerts „Iekrāso sevi Lutriņos”, kurā piedalījās Lutriņu kluba pašdarbības kolektīvi un viesi no
Lutriņu pamatskolas un PII „Kāpēcītis”. Kā vēstīja temats, pirms koncerta katrs dalībnieks un apmeklētājs varēja iekrāsot savu zīmi pagasta
medus pilienā, kurš 17. maijā tika svinīgi iekārts visu citu pagastu medus pilienu lokā. Visvairāk šī iespēja iepriecināja bērnus, viņi to darīja ar
lielu prieku. Otru pusi ar pagasta simboliku apdarināja Ieva Kunga, kas
pašlaik viesojas Lutriņos un noorganizēja tēva – Elmāra Kunga jubilejas izstādi, kas apskatāma Saldū, Kapelleru namā.
Novada svētkos Lutriņu pagastu pārstāvēja liels pulks dalībnieku –
PII „Kāpēcītis” audzēkņi, darbinieki un vecāki, pamatskolas skolēni un
darbinieki, pagasta pārvaldes darbinieki, sportisti un pašdarbnieki, kā arī
pansionāta „Ābeles” draudzīgais kolektīvs.
Aicināto dalībnieku pulkā bija visi četri deju kolektīvi un PII „Kāpēcītis” darbinieki. Pagasta prezentācijā piedalījās JDK „Vilks” un amatierteātra „Atvars” dalībnieki.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba
organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagastā
Šī gada aprīlī un maijā projekta „Nāc un dari - tu vari” pasākuma
ietvaros Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā tika organizēti pasākumi- ventiņu stāstnieces un zāļu sievas Līgas Reiteres praktiska nodarbība „Savvaļas aptieka un zaļās receptes” un Ineses Ziņģītes lekcija,
praktiska nodarbība „Miesai, garam un dvēselei”. Līgas Reiteres nodarbības laikā tika stāstīts par ārstniecības augiem, to atpazīšanu, vākšanu,
uzglabāšanu, pielietošanu tautas medicīnā, zaļās receptes. Nodarbības
laikā varēja uzzināt, kādas ēdamas nezāles var atrast piemājas dārziņā,
kādus savvaļas garšaugus var atrast pļavās un mežmalās, kādus salātiņus un desertus var pagatavot pavasarī no ārstniecības augiem, kā tos
ievākt un pielietot veselīgam uzturam. Ineses Ziņģītes nodarbības laikā
varēja uzzināt, kā ar rīvēšanos ar dvieli un pareizi vingrojot var uzlabot
asinsriti, tādējādi uzlabojot gan vispārējo veselību, gan arī tiekot vaļā
no dažādām kaitēm. Paldies kuplajam zinātkāro skaitam, kuri izrādīja
interesi un apmeklēja nodarbības!
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta Kalnu ciemata sociālā
darbiniece Daiva Deļišina
Kalnu kultūras nams jau vairākus gadus sadarbojas ar Piķeļu kultūras namu un Židiku kultūras namu Lietuvā. Notikusi pieredzes apmaiņa
starp Nīgrandes pagasta un Lietuvas pierobežas rokdarbniecēm, esam
viesojušies pie kaimiņiem, un viņi pie mums. Pirms dieviem gadiem
Piķeļos varēja apskatīt mūsu rokdarbnieču izstādi. Tagad Lietuvas rokdarbnieces ar saviem darbiem viesojas Kalnu kultūras namā. Līdz 6.
jūnijam ir apskatāmas divas izstādes - Klaipēdas rajona Žemaitijas novada Tautas daiļamata meistares Birutas Dumbrauskienes darbu izstāde
“Krustdūrieni” un Piķeļu kultūras nama sieviešu klubiņa rokdarbu izstā-

de. Visi laipni aicināti skatīt neparasto rokdarbu izstādi!
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama
vadītāja Ligita Ķiene

Pampāļu pagastā
Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī…
Ik rītu mosties
Un esi laimīgs.
Šajās B. Debeļskas uzrakstītajās rindiņās ir pateikts viss, ko gribam
vēlēt maijā dzimušajiem pampāļniekiem.
Maijs izskanēja Saldus novada svētku gaisotnē. Pampāļiem bija savs
medus piliens. Pats skaistākais un pats saldākais. Par to liels paldies
Sandrai Šēniņai.
Pampāļiem bija uzvedums ar dziedātāju un aktieru uznācienu. Arī tas
bija pats labākais un skaistākais. Par to paldies pašdarbniekiem!
Paldies visiem pampāļniekiem, kas piedalījās svētku gājienā un pašos svētkos. Svētki izskanējuši, emocijas palikušas. Jācer, ka tikai labas.
Saldus novada svētkos rādīto uzvedumu piedāvājam pampāļniekiem
noskatīties Līgo vakarā.
2. maijā Pampāļu kultūras namā gan bērni, gan pieaugušie varēja apmeklēt kino seansu. Pieaugušajiem rādīja jaunāko latviešu filmu „Džimlairūdi rallallā”.
4. maijā Pampāļu pagasta pārvalde sadarbībā ar Pampāļu dienas centru parkā organizēja Latvijas Neatkarības jubilejas svinības. Jaunieši un
skolnieki varēja piedalīties orientēšanās sacensībās – maršrutu izstrādāja pagasta pārvaldes vadītājs. Stafetes mazulīšiem un viņu vecākiem
izplānoja dienas centra darbinieki. Bija lelles, kuras iesaistīja savos
piedzīvojumos klātesošos. Bija ugunskurs, cepām desiņas, dzērām tēju
un ēdām konfektes. Kopā ar dj Marex jautri pavadījām laiku un nemaz
nebijām nosaluši. Noslēgumā tapa kopīgs foto.
Pampāļu pagasta centrā ir uzceltas jaunas šūpoles. Savu izdomu, materiālus un darbaspēku tur ieguldījis Edgars Šēniņš. Ļoti jauki izskatās.
Paldies par iniciatīvu!
Muzikālā studija bērniem Pampāļu kultūras namā atsāks darbu augustā.
Pampāļu bibliotēka kopā ar dienas centru maijā noorganizēja nodarbības tiem, kuri interesējas par dekupāžu. Bērni gatavoja dāvanas māmiņām, bet pieaugušie pārbaudīja savas prasmes.
Maijā bibliotēkā bija apskatāma Haralda Fiļipova fotogrāfiju izstāde
ar zīmīgu nosaukumu „JĀ”. Iemūžināts viens no dzīves skaistākajiem
mirkļiem – kāzas.
Pampāļu bērnudārza bērni kopā ar savām māmiņām 7. maijā svinēja
Māmiņu svētkus. Bija rotaļas, dziesmas, ziedi. Kopīgi atskatījāmies uz
mācību gadā notikušajiem pasākumiem un ikdienas darbiņiem. Redzējām filmiņu, kurā bērni stāsta katrs par savu māmiņu. Noslēgumā dziedājām kopdziesmu.
28. maijā bērnudārzā bija jau 27. izlaidums. Šogad skolai gatavi
vienpadsmit bērni, kurus mācīja un audzināja skolotāja Andra Makare
un skolotājas palīdze Venēra Ļaudāma.
Pampāļu pamatskolas 6. klases skolēni ar labiem rezultātiem nokārtojuši valsts diagnosticējošos darbus. Tagad spēkus pārbauda 9. klases
skolēni.
8. maijā skolotāja Dace Feldmane un skolnieki Arta Vectīrele, Matīss
Kokins un Monta Feldmane bija uzaicināti piedalīties olimpiāžu uzvarētājiem rīkotajā pasākumā „Ar dabu uz Tu jeb zaļo sajūtu diena” Remtē.
10. maijā mūsu skolas skolēni kārtoja eksāmenus, lai tiktu pie velosipēda vadītāja apliecības. Eksāmenam viņus sagatavoja skolotāja Dace
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Vaļko. CSDD pārbaudījums bija grūts, tādēļ ne visiem veicās, bet viņi
noteikti mēģinās vēlreiz.
14. maijā skanīgs koncerts „Es tev dāvinu” bija veltījums māmiņām
un vecmāmiņām Mātes dienā.
16. maijā pēdējā zvana dienā visi vēlēja izturību 9. klases skolniekiem eksāmenos.
29. maijā Pampāļu pamatskolā viesojās zemessargi.
Mācību gada pēdējā diena jau tradicionāli ir katras klases dāvana
skolai, tas ir priekšnesums. Šogad – „Dziesma vai deja manai galvaspilsētai Rīgai”.
Papildus jau pieminētajām aktivitātēm Pampāļu dienas centrā notika
rotaslietu gatavošana. No pērlītēm tapa rokassprādzes, izšuvumi, sprādzes, krelles un piespraudes. Darbiņi izlikti izstādē, un par simbolisku
samaksu tos var iegādāties.
21. maijā dienas centrā tikās Pampāļu pensionāri, lai pārrunātu veicamās aktivitātes vasarā. 12. jūlijā būs lielā balle ar ciemiņu piedalīšanos,
bet jau maijā nolēma doties ekskursijā uz Babītes rododendru dārzu.
Visa gada garumā folkloras kopas „Pampāļi” bērni apguva tēmu
„Nauda latviešu folklorā”, lai 17. un 18. maijā varētu piedalīties Latvijas bērnu un jauniešu folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā teku”
trīsdesmitajos folkloras svētkos, kuri notika Jēkabpils novada Viesītes
pagastā.
17. maijā notika ekskursija pa pilsētu ar pieturas vietām un stāstiem
par vēsturi, cilvēkiem, un, protams, par naudu. Pieturas vietās maksājām
ar to, kas mums ir – ar Pampāļos pierakstītu dziesmu vai stāstījumu.
Sēļu sētā cienājāmies ar plostnieku zupu.
Viesītē iepazinām vietas, uz kurām reiz braucis šaursliežu bānītis.
Viesītes pilī piedalījāmies jautros dančos un klausījāmies stāstnieku
stāstos.
18. maijā no rīta bija rotaļu programma, bet vēlāk bērnu un jauniešu
folkloras kopu Novadu programma, kurā piedalījāmies arī mēs.
Pasākums bija emocionāls un pacilājošs. Pampāļu folkloras kopas
dalībnieki ar lepnumu saka: „Mēs tur bijām, jo ar darbu to nopelnījām.
Un par to esam lepni.”
Maija beigās sāks realizēt projektu par dīķa malas labiekārtošanu.
Apstiprinājumu guvis vēl viens Daces Vaļko uzrakstītais projekts,
kuram līdzfinansējumu piešķirs Saldus novada pašvaldības projektu
fonds. Projekts saistīts ar apkārt esošās vides sakārtošanu, iekļaujot tajā
fiziskām aktivitātēm paredzētu konstrukciju.
Liels paldies jāsaka abu projektu finansiālajiem atbalstītājiem – Matīsam Hartmanim, Gintam Homanim, biedrībai „Labdomas”, Dacei Vaļko un SIA „Pampāļi”.
Pagasta komunālajā saimniecībā notiek regulārie sezonas darbi. Paredzēts pielabot māju jumtus un tīrīt notekas.
Pagasta pārvaldes vadītājs lūdz iedzīvotājus nākt uz pagastu ar idejām un priekšlikumiem, kā uzlabot darba un dzīves vidi.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Saldus pagastā
7. un 8. jūnijā folkloras kopa “Zemturi”, deju kopa “Druvas seniori”,
Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Puzurs” piedalīsies Hījumā
salas (Igaunija) svētkos, savukārt, 7. jūnijā VPDK “Druva” un vokālā
grupa “Druvas tonis” piedalīsies Telšai (Lietuva) dziesmu un deju svētkos.
22. jūnijā Auces novada Bēnes brīvdabas estrādē ar koncertuzvedumu “Īsa pamācība mīlēšanā” piedalīsies Druvas kultūras nama teātris,
VPDK “Druva un “Druvas seniori”.
Informāciju sagatavoja Ļuba Kapteine
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Vadakstes pagastā
1. maijā Vadakstes tautas namā notika vokālo ansambļu svētki “Sadziedāšanās Vadakstē”. Koncertā piedalījās astoņi ansambļi – Rubas
vokālais ansamblis, Jaunauces vokālais ansamblis, Pampāļu vokālais
ansamblis, Gaiķu vokālais ansamblis, Zaņas vokālais ansamblis, Kursīšu vokālais ansamblis, Auces vokālais ansamblis un, protams, Vadakstes
vokālais ansamblis. Vakaru vadīja divas jaukas raganiņas – Elīna un

Andrejs, kuras bija atlidojušas no Valpurģu nakts. Paldies visiem ansambļiem par atsaucību un par skaisto koncertu. Un paldies arī vakara

vadītājiem.
11. maijā Vadakstes tautas namā rādīja kino - jauno latviešu filmu
“Džimlai rūdi rallallā!” un filmu bērniem „Alvins un burunduki-3”.
17. maijā visi piedalījāmies Saldus novada svētkos.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore A Bleidele
9. maijā bibliotēkas vadītāja uzaicināja skolēnus uz pārrunām par pasākumu organizēšanu bibliotēkā. Uz pirmo tikšanos ieradās astoņi bērni.
Priekšlikums - katru piektdienu plkst. 16.30 organizēt kādu pasākumu.
Pasākumu organizatori būs bērni, iesaistot savus brāļus, māsas, vecākus
un citus interesentus. Bibliotēkas vadītāja ierosina skolēniem no papīra
(katram sava krāsa) izgriezt ziedu, vidū ierakstīt savu vārdu un par katru
novadīto pasākumu pielikt ziedlapiņu. Pirmo pasākumu „Gudrīši min
mīklas” pieteicās organizēt Aivita Tēra.
16. maijā bibliotēkā bija pasākums „Gudrīši min mīklas”. Pasākuma
organizētāja Aivita sagatavojusi krustvārdu mīklas dažādiem vecumiem,
kuras ar lielu aizrautību minēja septiņi bērni un bibliotēkas vadītāja. Aivita gandarīta par paveikto uz ziedlapiņas uzrakstīja pasākuma nosaukumu un pielīmēja pie sava zieda. Bibliotēkas vadītāja pasniedza Aivitai
pateicības rakstu un šokolādi par veiksmīgi, patstāvīgi noorganizēto
pasākumu.
23. maijā notika pasākums „Veiklības stafetes” sporta laukumā. Pa-

PAGASTOS
sākumu organizēja un vadīja Elvita Tēra.
30. maijā notika pasākums „Anekdošu šovs”, kuru organizēja un vadīja Ilze Vilniņa.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja A. Statkus
26. aprīlī galda tenisisti piedalījās sacensībās Vītiņu pagastā.
Novada svētku laikā kuplā skaitā piedalījāmies riteņbraukšanas sacensībās.
20. un 21. jūnijā notiks Pirmsjāņu sacensības šautriņu mešanā un šaušanā. Uzvarētāju apbalvošana - 22. jūnijā.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore - I. Ģērmane

des vadītāja Ilze Kronberga apsveica svētkos visas māmiņas un dāvāja
tām ziedus.
Šī mēneša lielākajam notikumam, Saldus novada svētkiem, sagatavošanās darbi un mēģinājumi jau notika ilgāku laiku, tika izmēģināta
pagasta prezentācijas programma, tajā iekļaujot teiku par zirņu vārītājām, gan ticējumus un dziesmas par zirņiem.
Novada svētki sākās ar medus piliena piestiprināšanu Zelta medus
pagalmā. Zirņu pagasta piliens piesaistīja visu uzmanību ar košajiem
zirņu ziediem, košās krāsās bija arī Zirņu pagasta krekliņi. Krekliņos
tērpušies Zirņu pagasta ļaudis devās gājienā, piedalījās gan Zirņu pamatskolas pedagogi un bērni, gan bērnudārza darbinieki, gan pašvaldības
darbinieki un citi pagasta iedzīvotāji. Laiks bija jauks, un visi Saldus
novada svētku dalībnieki to godam izbaudīja, apmeklējot dažādas svētku norises.

Zaņas pagastā
30. aprīlī Zaņas pagasta amatierkolektīvs „Oga”, tērpušies raganu un
mošķu tērpos, devās izbraukumā uz Tērvetes dabas parku, lai piedalītos
Valpurģu nakts aktivitātēs. Pasākuma noslēguma daļā tika izvēlētas 13
tīkamākās vakara „raganas”. Esam priecīgi, ka no mūsu kolektīva viena
„ragana” arī tika izvēlēta.
1. maijā Zaņas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Tik un Tā” de-

Informāciju sagatavoja Agrita Rimkus

Zvārdes pagastā

vās uz sadziedāšanās pasākumu Vadakstē, kur lustīgi un visai kustīgi vēl
bija jūtama Valpurģu nakts burvība. Piedalījās astoņi dziedoši kolektīvi.
Arī Zaņas pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās Saldus novada svētkos, kuplinot svētku gājienu. Zelta medus pagalmā uz skatuves uzstājās
Zaņas pagasta teātra meistarklašu dalībnieki. Paldies ikvienam aktīvistam par gājiena un svētku kuplināšanu.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
11. maijā Mātes dienā Zirņu pagasta pārvaldes zālītē notika pašdarbnieku pavasara koncerts. Koncerta pirmajā daļā uzstājās Zirņu folkloras
kopa “Zirņi”, kura darbojas tikai pirmo sezonu, bet jau piedalījusies Folkloras skatē Blīdenē. Arī šoreiz tika izrādīts skates repertuārs, koncerta
otrajā daļā Zirņu amatierteātris izrādīja lugu “Trīs vītušas rozes” pēc A.
Nedzviedža lugas “Trīsarpus atraitnes” motīviem. Šī bija lugas pirmizrāde, tādēļ aktieru vidū valdīja satraukums, bet skatītāji izrādi uztvēra
ar neviltotu sajūsmu. Priekšnesumu starplaikā skatītājus uzmundrināja
Zirņu folkloras kopas vadītāja Sarma Ūpe. Koncerta noslēgumā pārval-

Šopavasar Striķu pamatskola realizē projektu „Upe man
stāstu stāsta”, kā rezultātā gan mazie, gan lielie skolēni ir iepazinuši Druves upi, tās sākumu un tecējumu Zvārdes pagastā līdz agrākajai Zvārdes skolai, kā arī uzrakstījuši savus upes
stāstus, ko vērtēs neatkarīga žūrija.
3. maijs bija aktīvs ne tikai Striķu mazpulka komandai, kas piedalījās
mazpulku sporta spēles, bet arī Zvārdes pagasta pašdarbniekiem, jo tika
sniegts koncerts „Dabas aicinājums”, kurā piedalījās gan amatierteātris,
gan sieviešu ansamblis. Kolektīvu vārdā vēlreiz sveicam mūsu aktīvās
dalībnieces viņu maija svētkos – Vizmu Prancāni dzimšanas dienā un
Emīliju Cālīti vārda dienā!
Spītējot laikapstākļiem, par godu valsts svētkiem izdaiļojām mūsu
Striķu muižas parku, iestādot košumkrūmus un uzpošot parka dobes.
No 5. līdz 9. maijam Striķu pamatskolas pārstāvji bija Polijā, Varšavas 314. “Zemes draugu” sākumskolā, kur norisinājās Comenius projekta “Disciplīna un demokrātija Eiropas kontekstā” pēdējā tikšanās reize.
Ģimenes dienas pasākums, kas 9. maijā notika Striķu pamatskolā,
izdevās patiešām sirsnīgs un interesants! Bija gan dziesma, gan dejas,
gan anekdošu šovs, gan pirmsskolēnu orķestris. Tas atkal apliecināja
skolēnu un skolotāju spējas un izdomu.
23. maijā visa skola devās lielajā pavasara ekskursijā. Sākumskola
brauca uz Rideļu dzirnavām un Pastariņa muzeju, bet pamatskola - uz
Jaunpili, Tukumu un “Cinevillu”, bet 28. maijā notika labāko skolēnu un
viņu vecāku svinīgā pieņemšana pie pagasta pārvaldes vadītāja.
Informāciju sagatavoja
Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Iveta Ganeviča
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AKTUALITĀTES
Bērnu sporta svētki
31. maijā ar dažādām sportiskām aktivitātēm tika pavadīti Saldus novada bērnu sporta svētki.
Mini florbolā piedalījās četras komandas. 1. vieta komandai “Tirpoņi” – K. Kožunoks, V.
Bergfelds; 2. vieta komandai “Saldus” – R. Heize, E. Sproģis; 3. vieta komandai “MM” - M.
Milts, E. Mikāls, M. Arums.
Pirmo reizi notika elektrovadāmo rotaļu auto sacensības. Uz starta izgāja 27 dalībnieki. Visātrāk šķēršļu joslu veica K. Kenigsbergs, 2. vieta - T. Kurlātavam, 3. vieta L. Girgensonei.
Riteņbraukšanā startu nevarēja sagaidīt paši mazākie bērni un viņu vecāki (vecāki skrēja
mazuļiem līdzi). Vecuma grupā līdz trim gadiem startēja deviņi dalībnieki. Visātrākais bija E.
Strauts, 2. vietā - A. Tiļļa, 3. vietā - M.Tiļļa. Ar dzelteniem krekliņiem un saldumiem tika apbalvoti visi nākamie čempioni.
4-5 - gau vecumgrupā piedalījās 14 mazie riteņbraucēji. Arī šajā vecuma grupā pie krekliņiem
un saldumiem tika visi dalībnieki. 1. vieta - G. Gudēnam, 2.vieta - K. Dviņinam, 3. vieta - A.
Dobrovoļskim.
6-7 -gadu vecumgrupā startēja 17 dalībnieki. Visātrāk trasi veica R. Aņiščenko, 2. vieta
K.Žukas,
3.vieta
M.D.Upeniekam.
8-9 gadu vecumgrupā startēja pieci dalībnieki. 1. vieta E.
Kranciņam, 2. vieta - R. Kronbergam, 3. vieta - M. Ovsjaņņikovam.
10-12 - gadu vecumgrupā
piedalījās 15 braucēji. 1. vieta
- R. Virbickim, 2. vieta - R. Gūtšnapam, 3. vieta - J. Kimstim.
Futbolu spēlēja trīs puišu
komandas, basketbolā bija viena meiteņu un viena puišu komanda.
Vēl bija iespēja darboties pie sešām Saldū nebijušām atrakcijām, kā arī krāsot
balto žiguli un fotografēties. Piedalījās arī biedrība
„Ķepasspiediens”
- ar suņiem, vizināšanās
ar zirdziņu, darbošanās
biedrības “Saldene” minigolfa
laukumā un
braukšana ar gokartiem.
Igors Miņenko skeitparkā apmācīja interesentus, kā pareizi un droši
darboties un braukt pa
rampām.
Pasākumu kuplināja
uzņēmuma “Avon” mei-

tenes ar savām aktivitātēm. Meitenes bija patīkami pārsteigtas par
saldenieku lielo atsaucību.
Visiem dalībniekiem tika arī par saldumiņam. Kopā tika apēstas
18 kg konfektes “Gotiņa”.
Paldies visiem palīgiem! Uz tikšanos nākošajos svētkos!
Informāciju sagatavoja sporta darba vadītāja E. Grota
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AKTUALITĀTES
xRace 2014 sezonas turpinājums Saldū pulcē kuplu skaitu piedzīvojumu meklētāju
31. maijā Saldū norisinājās jau otrais xRace piedzīvojumu
sacensību 2014. gada sezonas posms. Plkst. 12.00 pie Saldus
sporta centra policijas ekipāžas pavadībā distancē devās kupls skaits xRace piedzīvojumu sacensību dalībnieku. Šoreiz
laurus plūca komandas, kuru sastāvā bija vietējie saldenieki.
Dalībniekiem bija jāveic orientēšanās uzdevumi Saldus
pilsētā, kā arī tuvējā apkārtnē – Līkajā mežā, Bērzu mototrasē, Sātiņu karjerā, Kalnsētas parkā un citur, kur dalībnieki
pārvietojās gan ar kājām, gan velosipēdiem, gan ar laivām.
Sporta klasē uzvaru svinēja vīriešu komanda “EBIKE” –
Mārtiņš Līsmanis, Kristaps Jaudzems un Andris Ansabergs,
kas distanci veica 5 stundās, 19 minūtēs un 58 sekundes,
bet jauktajā grupā triumfēja komanda “Gandrs”. Savukārt,
Tautas klases labākās vīriešu komandas titulu ieguva komanda “Dzinējs”, kuras sastāvā visi dalībnieki bija saldenieki,
jaukto komandu konkurencē uzvarēja “ABC Construction
FAMILY TEAM”, bet starp sieviešu komandām ātrākā bija
komanda “Reiņa meitenes”. Par Mini klases uzvarētājiem
kļuva komanda “KKG”.
Atsevišķā vērtējumā sacentās arī uzņēmumu komandas.
Sporta klasē labākās uzņēmumu komandas bija “EBIKE”,
“Gandrs Poligrāfija” un “Gandrs”, bet Tautas klases uzvarētāji uzņēmumu konkurencē bija “Anzāģe”, “ABC Construction FAMILY TEAM” un “Initiative Latvia”. Sekot
cīņai starp komandām - tam, kā mainās sacensības favorīti, kurā vietā atrodas komanda, cik liels izrāviens ir starp
dalībniekiem, varēja arī attālināti - izmantojot LIVE GPS
www.mansgps.lv mājas lapā.
Piedzīvojumu meklētāju un uzņēmumu interese piedalīties spraigajās sacensībās ar katru gadu pieaug. xRace piedzīvojumu sacensības piedāvā vienas dienas laikā izbaudīt
tādus sporta veidus kā orientēšanos, skriešanu, braukšanu
ar kalnu velosipēdu, kā arī speciālo uzdevumu ietvaros airēšanu, peldēšanu un citus aizraujošus prāta un spēka uzde-

vumus. Atkarībā no izvēlētās distances trasē pavadītais laiks
ir no 1,5 līdz 8 stundām.
Ikviens ir aicināts pieteikties jau nākamajiem xRace posmiem, kas norisināsies 5. jūlijā Daugavpilī, 16. augustā Rīgā,
un noslēguma sacensības 20. septembrī Ērgļos. Pieteikšanās
Daugavpils posmam vēl tikai līdz 15. jūnijam mājas lapā
www.xrace.lv.

Sacensības atbalsta – Isostar, Sportland, Garmin, Vitamax,
Vichy, VivaSport, Fazer, RedBull, 1188, Saldus novada dome. Sīkāka
informācija pieejama xRace mājas lapā www.xrace.lv.
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SALDUS NOVADA DOME SVEIC JŪNIJA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Laimi kā zilu pasaku,
Smieklus kā pavasara lietutiņu,
Spītību kā ūdens burbuli,
Savaldību kā akmens krūzi,
Burvību kā pasakās,
Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!
(A. Āre)
Ezeres pagastā
Pauls Ansons - 50
Lita Gulbe - 50
Arvīds Audzevičs – 55
Anita Muižarāja – 55
Dainis Šķipars - 55
Petrs Kulvinsks – 60
Jānis Zēgners - 60
Vija Ancveriņa - 65
Vaira Naudžune - 70
Irene Stepanoviča - 75
Harijs Ankevics - 80
Velta Graudiņa - 90
Jaunauces pagastā
Damula Juzefa – 55
Lauska Inta – 70
Rubas pagasts
Inita Pronaite - 50
Harijs Žukovskis - 55
Staņislava Varkale - 70
Joanna Vīksna - 80
Šķēdes pagasts
Inga Slavinska - 50
Mārīte Vecvagare - 55
Daila Medne - 55
Regīna Ķezbere – 65
Mārīte Zeltābola – 65
Mārtiņš Čečs – 75
Jaunlutriņu pagastā
Ģirts Ančevskis - 50
Kazimirs Azarevičs - 50
Ingrīda Kauliņa - 50
Daiga Mickēviča - 50
Ausma Grinfelde - 60
Alīda Arājuma - 65
Elza Andersone - 91
Kursīšu pagastā
Jozs Grinkevičs - 50
Aija Slūtiņa - 50
Gunta Biteniece - 55
Jaņina Stoniene - 60
Aija Jēkabsone - 65
Juris Andersons – 70
Maija Mieze - 70
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Lutriņu pagastā
Baiba Aizkalne – 60
Renata Prūse – 60
Māris Tikums – 60
Adolfs Čepulis – 65
Dmitrijs Kļimisevičs – 65
Brigita Rutkovska – 65
Andris Beiers – 70
Ēriks Genavs – 80
Hilars Henzelis – 80
Vilma Ūdre - 90
Nīgrandes pagastā
Dženija Buliņa - 50
Uldis Ozols – 50
Juris Gotlībs - 55
Rozalija Šafara - 55
Ingrīda Didze - 60
Regina Klova - 60
Ligita Ķiene - 60
Romualds Pileckis - 60
Gaida Misāne - 65
Līga Urkauska - 65
Jānis Zemgrīds - 65
Jānis Salmiņš - 70
Ausma Tālberga - 80
Velta Rozenbaha - 85
Novadnieku pagastā
Lita Balode - 50
Georgijs Kožokaru - 50
Indra Šteinberga - 50
Māris Šteinbergs - 50
Monika Zunda – 50
Ļuba Belekaniča - 55
Voldemārs Oliņš - 55
Ligita Treinovska – 55
Ināra Eglīte - 60
Aivars Ļaudāms - 60
Dainis Ulmanis – 60
Valentīna Gulbe – 65
Modris Rubulis – 65
Harijs Cielava – 70
Vaira Birkāne – 75
Vēra Šēfere – 80
Rita Jakovela - 85
Saldus pagastā
Viktors Eversons - 55
Ilga Otto - 55
Regība Tēraude - 55
Daina Pinkovska - 60
Lauma Leja - 65
Miervaldis Nāzers - 65
Leonīds Saulītis - 65
Alda Strazda - 65
Vairis Liepa - 70
Fricis Eversons - 80
Edgars Tiļļa - 80

Vadakstes pagastā
Aivars Mūrnieks - 50
Edvīns Eversons - 55
Anatolijs Butkevičs - 60
Vitauts Dargils - 60
Jefrosinija Kaļiņina - 75
Ruta Vaitekaite - 80
Zaņas pagastā
Agris Kārkliņš - 55
Ausma Leite - 65
Gaida Cera - 75
Lauma Ignovska - 85
Zirņu pagastā
Elmārs Ēķups - 75
Elvīra Asberga - 95
Zvārdes pagastā
Emīlija Doniņa - 80
Valija Milta - 92
Saldus pilsētā
Marija Bule – 70
Līga Feldmane – 70
Elmārs Lagzdiņš – 70
Ivars Lagzdiņš – 70
Jānis Štrikmanis – 70
Dzidra Upeniece – 70
Anita Vilne – 70
Jānis Zelmenis – 70
Rita Behmane – 75
Ēriks Hovarts – 75
Andris Ķuzis – 75
Rita Liepiņa – 75
Zigrīda Simanoviča – 75
Emilija Ūdre – 75
Jānis Valters – 75
Velta Anceviča – 80
Jānis Kabucis – 80
Leonija Pabēra – 80
Ilmārs Rumba – 80
Mirdza Rumba – 80
Vera Sergejeva – 80
Biruta Fogele – 85
Lidita Jurēvica – 85
Ilmārs Pūce – 85
Lidija Stabulniece – 85
Skaidrīte Gulbe – 91
Zinaida Ķiģele – 93
Franciska Švintecka - 94
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un uzvārds
netiktu publicēti Saldus novada informatīvajā
izdevumā „Saldus Novada Vēstis”, lūdzu, līdz
mēneša 25. datumam zvaniet pa tel. 63807443
un izsakiet savas vēlmes.

AKTUALITĀTES

Izsludināts projektu konkurss Eiropas Savienības programmas
“Nodarbinātība un sociālā inovācija” ietvaros

ES programmas „Nodarbinātība un sociālā inovācija” 2014.-2020.
gadam ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/008 „Call for
proposals for social policy innovations supporting reforms in social
services” (sociālās politikas inovācijas sociālo pakalpojumu reformu
atbalstam). Projektus var iesniegt pieteicēju konsorcijs, kura sastāvā
iekļautas sociālās politikas inovāciju procesā iesaistītās organizācijas.
Vadošajam partnerim jābūt nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts

iestādei. Bez vadošā partnera jābūt vismaz vienam projekta partnerim
(co-applicant). Projekta partneri var būt pilsoniskās sabiedrības un/vai
privātās organizācijas. Projektu pieteikšanās termiņš: 2014. gada 30. jūlijs.
Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/
Informācijas avots: www.esfinanses.lv

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

23.06. plkst. 20:00

Līgo svētku lielkoncerts ar grupām „Pērkons” un „Menuets”, ieejas maksa iepriekšpārdošanā līdz 10.06. EUR 5,
vēlāk – EUR 7, pasākuma dienā EUR 10
SALDUS EZERA PLUDMALĒ

7.06. plkst. 10:00

Saldus ezera svētki un velo fotootrientēšanās sacensības
„Velo spiets”, vairāk www.saldus.lv sadaļā „Pasākumi”

7.06. plkst. 22:00

Vasaras atklāšanas svētki, uzstājas Rassell un Sabīne Berezina, Nikolajs Puzikovs, Transleiteris, DJ Gunchs un
DJ BE.I.AM, ieejas maksa līdz 7.06. plkst. 23:30 EUR
4, vēlāk EUR 5
KALPAKA LAUKUMĀ

21.06. plkst. 11:00

Koncertuzvedusms “Īsa pamācība mīlēšanā”, piedalās
Druvas kultūras nama teātris, VPDK “Druva” un “Druvas Seniori”.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

Visu laiku

Radošās darbnīcas tūristu grupām (pēc pieprasījuma)

Trešd. un ceturtd.
plkst. 11:00

„Knēveļu” skoliņa 1,5 - 3 gadīgiem bērniem
„Knēveļu” skoliņa 8 mēn. - 1,5 gadīgiem bērniem

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

Sestd. plkst. 10:00

Adīšanas nodarbības

Iepriekš piesakoties

Aušanas nodarbības

Otrd. plkst. 17:30

Radošo dāmu vakari

Pirmd., ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību vingrošana

Mēneša pēdējā
piektdiena plkst.
18:00

Pasākums Saldus iedzīvotājiem „Danči kopā ar kapelu
Strops”

7.06. plkst. 12:00

Andele Saldū

7.06. plkst. 18:00

Luga "Trīs vītušas rozes" pēc A. Nedzviedža lugas "Trīsarpus atraitnes" motīviem Zirņu amatierteātra sniegumā

Līdz 13.10.

Izstāde „Medicīna un farmācija Saldus novadā”

12.06. – 31.08.

Izstāde „Mercedas Briedes keramika”

Pastāvīgā ekspozīcija

„Saldus 1253-1940” Saldus pilsētas vēsture

7.06.

Vasarsvētku tirgus

„Izcila glezniecība Saldus muzejā” - Gunta Priedaika
veidotā gleznu kolekcija, mākslinieces Īras Rozentāles
darbi, Kārļa Īles un Artas Dumpes tēlniecība

21.06.

Līgo tirgus

23.06.

Līgo tirgus

SALDUS TIRGŪ

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Jaņa Rozentāla gleznas un personīgās lietas
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts futbolā Druvas sporta laukumā

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā
Druvas un Remtes volejbola laukumi

7.06. plkst. 10:00

Ezera svētku ietvaros pie Saldus ezera: 10:00 volejbols; 10:00 veloorientēšanās sacensības “Velo spiets”;
11:00 skrējiens apkārt ezeram; 13:00 peldēšana, 13:30
laivošana

01.04. – 30.09.

Aptauja „Saldenieku mīļākā grāmata”

Visu mēnesi

Tematiskās literatūras izstādes

Visu mēnesi

Novadpētniecības izstāde „Novadnieku kalendārs: Jūnijs.”

Visu mēnesi

Zibenskonkurss „Mūsu Jāņi” bērnu literatūras centrā

Līdz 21.06.

Izstāde „Finest: latviešu, igauņu un somu komiksi”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde

12.06.

10. - 25.06.

Fotogrāfa Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde „Latvijas
bērni”

Saldus novada tautas sacensības orientēšanās sportā
„ABC 2014” 9. kārta Bērzu karjers

19.06.

10.06. plkst. 17:00

„Latvijas bērni” - fotogrāfa Valtera Poļakova fotogrāfiju
izstādes atklāšana un diskusija

Saldus novada tautas sacensības orientēšanās sportā
„ABC 2014” 10. kārta Kelvene (Podnieku ezers)

27.06.

Jauno grāmatu diena

10.06. – 1.08.

Izstāde „Abinieku dziesmusvētki”, Auces novada iedzīvotājas Tamāras Saliņas vardīšu privātkolekcija

Līdz 30.06.

Novadpētniecības izstāde „Saldus literārā apvienība”

LIELĀS UN SKRUNDAS IELAS KRUSTOJUMĀ, SALDŪ
14.06.

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA CENTRA
IZSTĀŽU ZĀLĒ, STRIĶU IELĀ 3

2.- 30.06.

Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde

O. Ulmaņa gleznu izstāde
JIC „ŠĶŪNIS”

KAPELLERU NAMĀ

Visu laiku

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums

17.06. - 19.06

IZM atbalstīts projekts - Apmācības jauniešiem „No
domas līdz darbībai!” 1.daļa. „Komandas veidošana.
Sadarbība”
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
JAUNAUCES PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

19.05. - 6.06.

Žemaitijas novada Tautas daiļamata meistares Birutes
Dumbrauskienes darbu izstāde „Krustdūrieni” un Piķeļu
kultūras nama sieviešu klubiņa rokdarbu izstāde

14.06. plkst. 16:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas atklāšana

7.06.

Folkloras kopa „Ruba” piedalās Brocēnu novada svētkos

21.06. plkst. 20:00

Uguns rituāls Kalnaišu kalnā

14.06. plkst. 18:00

Piemiņas akmens represētajiem atklāšana pie Rubas tautas nama

22.06. plkst. 20:00

Liepājas teātra izrāde „Īsa pamācība mīlēšanā”

21.06. plkst. 20:00

Koncerts „Sanākam, sadziedam, sadancojam” Rubas tautas namā

22.06. plkst. 22:00

Balle, spēlē grupa „Saulvējā”

14.06.

Ziedu un svecīšu nolikšana pie pieminekļa genocīda
upuriem.

20.06.

„Kas tos Jāņus ielīgoja?”- ieskaņas pasākums pie „Okeāna” ar Jāņiem, senioriem un Dienas centra bērniem.
Jāņu godināšana, aplīgošana un desiņu cepšana ugunskurā

RUBAS PAGASTĀ

26.06.

Velomūzika Rubā; piedalās Kārlis Kazāks un ceļojošie
mūziķi parkā pie pils

1.06. - 30.06.

Saldus pilsētas bibliotēkas ceļojošā grāmatu izstāde „Pasaules skaistāko ceļojumu maršruti” Rubas bibliotēkā

NOVADNIEKU PAGASTĀ

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
21.06. plkst. 11:00

Pasākums „Medus ar zālītēm” Jaunlutriņu bibliotēkā, būs
arī degustācija
ŠĶĒDES PAGASTĀ

14.06. plkst. 12:00

Ziedu nolikšana Represēto piemiņas vietā Šķēdē

21.06. plkst. 20:00

Jāņu ielīgošana pie Šķēdes skolas
EZERES PAGASTĀ

Otrd.,
trešd., Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā
piektd. plkst. 13:00
– 18:00
PAMPĀĻU PAGASTĀ

23.06. plkst. 21:00

Līgo svētku pasākums Pampāļu parkā

18.06.

„Jautrā orientēšanās” bērniem Druvas dienas centrā

SALDUS PAGASTĀ

8.06. plkst. 13:00

Atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem

19.06.

„Saulgriežu pikniks” Druvas dienas centrā

Līdz 20.06.

Mākslinieka Rolanda Gustiņa gleznu izstāde Ezeres kultūras namā

20.06. plkst. 20:00

20.06. plkst. 14:00

Zāļu diena parkā pie estrādes (mācīsim pīt vainagus, Līgo
svētku tradīcijas, padomi zāļu tēju vācējiem)

Jāņu ielīgošana; uzstāsies VPDK “Druva” un “Druvas
seniori”, vokālā grupa “Druvas tonis”, folkloras kopa
“Zemturi” veiks ugunsrituālu

14.06.

Svecīšu un ziedu nolikšana 14. jūnija komunistiskā genocīda upuriem pie piemiņas akmens Vadakstes pagastā

22.06.

Līgo koncerts

28.06.

Vadakstes amatierteātra pirmizrāde „Spociņu ziema”

23.06.

Plkst. 20.00 Līgovakars Baļķulejā kopā ar amatierkolektīvu „Oga”. Plkst. 22.30 Zaļumballe kopā ar grupu
„Blice”

24.06. - 30.06.

Zaņas skolā Norvēģu kristīgo jauniešu nometne

22.06. plkst. 16:00

Amatierteātra izrāde "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Ezeres
kultūras namā

23.06. plkst. 21:00

Līgo vakars Ezeres parka estrādē (Jāņu un Līgu godināšana, loterija, zaļumballe)

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

KURSĪŠU PAGASTĀ
13.06. plkst. 18:00

Kursīšu pamatskolas zālē 9. klases izlaidums

14.06. plkst. 11:00

Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem pie totalitārā režīma upuru piemiņas plāksnes

23.06. plkst. 19:00

Līgo pasākums "Tautiski un latviski Jāņu dienu sagaidot"
Kursīšu estrādē, plkst. 22:00 Līgo nakts balle
LUTRIŅU PAGASTĀ

Katru
trešdienu „Lasošās trešdienas” Lutriņu bibliotēkā
13:00 – 15:00

ZIRŅU PAGASTĀ

Darba dienās no Radošās aktivitātes bērniem dienas centrā „Kurzemītē”
plkst. 14:00 -17:00
Visu mēnesi

Apskatāmas Saldus pilsētas bibliotēkas ceļojošās izstādes „Saldus 95 gadu gredzenos” un „Grāmata draņķīgai
dienai”

Visu mēnesi

„Mans bišu koks” – Jāņa Petera dzejas mēnesis: literatūras izstāde, pārrunas, dzejas lasījumi

14.06. plkst. 12:00

09.06. – 30.06.

Elmāra Kunga personālizstāde „Gadalaiki” Lutriņu bibliotēkā

Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem
Zirņos pie piemiņas akmens

15.06. plkst. 11:00

13.06. plkst. 18:00

9. klases izlaidums Lutriņu pamatskolā

Retro motokrosa čempionāts "Zelta mopēda čempionāts
2014" Silavotiņu mototrasē

14.06. plkst. 14:00

Skvēra atklāšana komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietā

20.06.

Vasaras saulgriežu ielīgošana ar Zirņu folkloras kopu
„Zirņi” un Saldus folkloras kopu „Medainis”

20.06.plkst. 19:00

Jāņu ielīgošana Lutriņos ar puķu ugunskuru ielaišanu
ainavu dīķī pie kluba, pašdarbnieku dejām, dziesmām
un amatierteātra „Atvars” pirmizrādi „Puķu brokastis”
pie Lutriņu pamatskolas

ZVĀRDES PAGASTĀ

13.06. plkst. 18:00

Izlaidums Striķu pamatskolas 9. klasei

14.06. plkst. 15:00

Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem

16. - 20.06.

Bērnu vides nometne Striķu pamatskolā. Vadītājs Gatis
Baumanis

23.06. plkst 21:00

Līgovakars Striķu muižas parkā

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 45, 2014. gada jūnijs. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.

14

