2014. gada JŪLIJS

AKTUALITĀTES
Būs pieejams jauns sociālais pakalpojums – ģimenes asistents
Saldus novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” ir partneris biedrības Māmiņu klubs „Pogas” īstenotā
projektā „Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”. Projekta galvenais
mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu
sociālā pakalpojuma veidu - „Ģimenes
asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo
prasmju līmeni.
Šī gada aprīlī noslēdzās ģimeņu asistentu apmācības. Apmācības tika organizētas gan Saldū, gan Skrundā – Saldū
apmācītas divas grupas, Skrundā – viena. Uz Saldu mācīties
brauca arī asistenti no Kabiles. Asistentu apmācība visām
grupām notika pēc vienotas, iepriekš izstrādātas 40 stundu
apmācību programmas. Programmu izstrādājuši trīs psihologi, kas paši arī vadīja apmācības. Nodarbību tēmas par dažādām dzīves situācijām, ar kurām ikdienā saskaras ikviena
ģimene – pirmā palīdzība, stress, bērnu savstarpējās attiecības ģimenē, laika plānošanas prasmes, ģimenes budžeta
plānošana, atkarības u.tml.
Apmācībās piedalījās 38 brīvprātīgie, kas turpmāk, projekta ietvaros, sniegs ģimeņu asistenta pakalpojumu tām ģimenēm, kurām sociālie darbinieki saskatīs asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada novembra
līdz 2015. gada oktobrim. Projekta kopējais finansējums Ls
38 444,47, NVO darbības atbalsta programma līdzfinansē Ls 34600,02, līdzfinansējumu nodrošina arī Saldus un Skrundas novada domes.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja asistente Liene Klagiša

DOMES SĒDE
2014. gada 3. jūlija Saldus novada domes sēdē tika skatīti šādi
jautājumi:
1. Atkārtoti Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores amatā iecelt Inu Behmani uz pieciem gadiem.
2. Apstiprināt grozījumus sociālās dzīvojamās mājas „Rūķīši” un sociālās dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 2A, Saldū, nolikumos.
3. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19 ar Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” ierosinājumiem, papildinot tos ar divām
jaunām sadaļām:
1) ģimenes asistenta pakalpojums, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai;
2) asistenta pakalpojums, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas.
4. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais die-

nests” 2013. gada publisko pārskatu.
5. Apstiprināt Saldus novada domes 2013. gada publisko pārskatu.
6. Apstiprināt grozījumus Saldus kultūras centra nolikumā un struktūrshēmā.
7. Piešķirt līdzfinansējumu 300 euro apmērā Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas Saldus vietējās organizācijas sabiedriskās aktivitātes „Sadraudzības un pieredzes apmaiņas brauciens uz Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālo organizāciju”
realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu 300 euro apmērā biedrības „Mantinieki” sabiedriskās aktivitātes „Es varu un es daru” realizācijai; piešķirt
līdzfinansējumu 297,50 euro apmērā biedrības „Atlēti” sabiedriskās aktivitātes „Saldus stiprinieks 2014” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu
297 euro apmērā Saldus tenisa kluba sabiedriskās aktivitātes „Sacensības „STK kauss” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
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8. Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, atbrīvot Ilgu Ķuzi no Saldus novada domes komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām
un sadarbības partneriem locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Ilgu
Ķuzi no minētās komisijas sastāva.
9. Apstiprināt Aivaru Kaņepu par Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem locekli.
10. Pilnveidot lokālplānojuma 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
11. Apstiprināt grozījumus Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” nolikumā.
12. Pieņemt dāvinājumu - piecas gleznas par kopējo vērtību 21900
euro no Īras Rozentāles.
13. Pieņemt ziedojumu 3640 euro apmērā no SIA „Latvijas Mobilais
Telefons”, to izlietot šādi: 2000 euro – ar mērķi organizēt Kurzemes
jauniešu dienas Saldū no 2014. gada 27. jūnija līdz 29. jūnijam; 1640
euro – ar mērķi līdz 2014. gada 5. septembrim ierīkot rotaļu laukumu
pie pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” Saldus novada Pampāļu
pagastā.
14. Apstiprināt maksas pakalpojumu Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolai - maksu par ēdināšanu nometnei „Zaļais medus pods” 4 euro (bez PVN) dienā.
15. Apstiprināt maksas pakalpojumu - Saldus novada pašvaldības 1.
vidusskolas internāta telpu nomas maksu nometnei „Kānas brālības ģimeņu vasaras nometne” 4.50 euro (t.sk. PVN) diennaktī.
16. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 1 138 000 euro apmērā līdz 20 gadiem, ņemot to 2014. gadā – 456 500 euro un 2015. gadā – 681 500
euro, saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas grafiku Saldus novada pašvaldības projekta „Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru” papildus darbību realizācijai
no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no
citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.”
17. Atļaut SIA „Saldus namu pārvalde” saņemt aizņēmumu no A/S
“Swedbank” līdz 391 351 euro apmērā, dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā
9, Saldū, projekta „ Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 9,
Saldū, Saldus novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
realizēšanai.
21. Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas mērķdotācijas procentuālo sadalījumu:
1.1. Saldus pilsētas teritorijai – 28.6%,
1.2. Saldus novada pagastu pārvalžu teritorijai – 71.4%.
22. Apstiprināt nolikumu „Par Saldus novada pašvaldības autoceļu
fonda nolikums”.
23. Rīkot SIA „Saldus Zobārstniecība” atkārtotu izsoli, samazinot
izsoles sākumcenu par 50% no pirmās izsoles sākumcenas.
24. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Peldu iela 5, dzīvoklis Nr. 10, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 229/4690 kopīpašuma domājamās daļas no divām
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, šķūņa un zemes.
25. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Miera iela 3, dzīvoklis Nr. 10, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 345/3983 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes.
26. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lielā iela 20, dzīvoklis Nr. 15, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 501/6413 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa, pagraba un zemes.
27. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekus-
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tamo īpašumu Kuldīgas iela 25, dzīvoklis Nr. 3, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 358/2577 kopīpašuma domājamās daļas no divām
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, šķūņa un zemes.
28. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dārza iela 1A, dzīvoklis Nr. 2, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 238/3132 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes.
29. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu iela 7, dzīvoklis Nr. 32A, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 397/19830 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.
30. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu iela 7, dzīvoklis Nr. 12A, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 789/19830 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.
31. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu iela 5, dzīvoklis Nr. 25, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 663/17945 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.
32. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu iela 5, dzīvoklis Nr. 12A, Saldus, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 1041/17945 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.
33. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu iela 5, dzīvoklis Nr. 6A, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 640/17945 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.
34. Nodot atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Ciecere 243”, Saldus, Saldus novads,
rīkojot atkārtotu publisku rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
35. Nodot atsavināšanai atkārtotā publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ciecere 21”, Saldus, Saldus
novads, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
36. Nodot atsavināšanai atkārtotā publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gravas iela 12, Saldus, Saldus
novads, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
37. Nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kalna iela 10, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov., šīs mājas
dzīvokļu īpašniekiem.
38. Pieņemt ziedojumu 780 euro apmērā no SIA „Griezes Lejnieki”.
Izlietošanas mērķis - Kalnu vidusskolas jaunsargu ekskursijas nodrošināšana.
39. Pamatojoties uz personisku iesniegumu, atbrīvot Genariju Rodertu no Saldus novada domes garīgo lietu padomes locekļa pienākumu
pildīšanas un izslēgt Genariju Rodertu no minētās padomes sastāva.
40. Akceptēt Saldus novada pašvaldības kā projekta iesniedzēja sagatavotos projektu iesniegumus „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Saldus sporta skolas ēkā” un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Druvas vidusskolas internāta ēkā” Latvijas Republikas
valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments
(KPFI)” līdzfinansējuma saņemšanai, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Pašvaldība” / „Dokumenti”.

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.
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Notika vasaras nometne jauniešiem „Apgriez vasaru otrādi”
Vasaras pašā sākumā JIC „Šķūnis” pulcējās 16 lieliski Saldus novada jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, lai piedalītos dienas nometnē „Apgriez vasaru otrādi”.
Vasaras nometnes mērķis bija dot iespēju Saldus novada
jauniešiem lietderīgi pavadīt vienu vasaras nedēļu, iesaistot
viņus nometnē, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt
savas stiprās puses, pārdomāt savus mērķus un motivāciju,
paaugstināt pašapziņu un attīstīt sadarbības prasmes, kā arī
apzināties un izmantot savas iespējas Saldus novadā, Latvijā
un pasaulē.
Nometnes pirmā diena bija veltīta tam, lai jaunieši savā
starpā sadraudzētos, justos brīvi, kā arī iepazītu interesējošās
profesijas. Tieši šī aktivitāte tika novērtēta visaugstāk, jo bija
iespēja aprunāties un iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem – jaunieši intervēja gan skolotājas, gan policijas darbiniekus, gan pašvaldību darbiniekus, kā arī juristu u.c. profesiju pārstāvjus.

Otrajā dienā jaunieši izzināja sevi un pievērsās mērķu izvirzīšanai. Katrs no dalībniekiem izveidoja konkrētu rīcības plānu, lai tuvotos savu mērķu sasniegšanai. Šī
diena bija veltīta arī tam, lai nedaudz pasapņotu un padomātu par to, kāds katrs būs
pēc 10 gadiem, atklājās tas, ka starp Saldus jauniešiem būs gan modeles, gan žurnālu
izdevēji, gan futbolisti utt.
Nometnes vidusposmā bija laiks doties brīvā dabā, kur dalībnieki gan atpūtās,
gan iemācījās labāk sastrādāties komandā. Dažiem tā bija pirmā reize, kad pašiem
jāairē laiva, citiem savu komunikācijas prasmju pārbaude vai arī pirmā reize, kad
nogaršot ugunskurā apceptu zefīru.
Nometnes ceturtajā dienā jaunieši apguva dažādus ģērbšanās stilus un diskutēja
par to, kādam ir jābūt ārējam tēlam variētās profesijās. Dienas otrajā daļā nometnē
viesojās jauni cilvēki, kuri ir motivēti un aktīvi darbojas. Ar savu stāstu dalījās Alise
Role (Brocēnu sporta centra mārketinga vadītāja), Juris Zilvers (Druvas vidusskolas
sporta skolotājs), Zigmārs Jauntēvs (DJ un VJ). Starp dalībniekiem un viesiem izvērtās diskusija par to, kādām prasmēm ir jāpiemīt viesu pārstāvētajām profesijām,
kā viņi nonākuši līdz tam, ko dara, kā arī par to, cik nozīmīgi ir sākt pašam ar sevi

un dzīvot ar pozitīvu attieksmi.
Noslēguma dienā dalībnieki atskatījās uz nedēļā paveikto, kā arī apguva stecnila tehniku. Jautājot, kas nometnē dalībniekiem bijis visnozīmīgākais, atbildes bija dažādās - citam nozīmīgi licies tas, ka bijis laika sakārtot savas domas, citam iepazīt jaunus cilvēkus un uzzināt ko jaunu par
profesijām, citam aizdomāties par savu nākotni un izvirzīt mērķus, vēl citam tas, ka izdevies papildināt savu grāmatu kolekciju. Nometne dalībniekiem bija bezmaksas, jo to atbalstīja Saldus BJC, JIC „Šķūnis”, kā arī Saldus novada pašvaldības projektu fonds.
Informāciju sagatavoja JIC “Šķūnis’’ jaunatnes darba koordinatore

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” notika no 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
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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 zvaniet – 27878570, 26158508, Rudīte Muraševa.
Saldus novada pašvaldības projekts „Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem “No domas līdz darbībai”” tiek īstenots Jaunatnes politikas
valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros!

Apmācību „No domas līdz darbībai!” pirmā daļa
19. jūnijā noslēdzās trīsdaļīgo apmācību „No domas līdz darbībai!”
pirmā daļa - „Komandas veidošana.
Sadarbība”. 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.
Apmācību pirmajās divās dienās
dalībnieki kopā ar komandas saliedēšanas un virvju trašu veidošanas treneri Ulvi Kravali mācījās sadarboties, komunicēt, kā arī uzticēties. Ar dažādām neformālās izglītības metodēm dalībnieki attīstīja savas prasmes pielāgoties jauniem apstākļiem, kā arī attīstīja spēju pielietot radošās prasmes
problēmu risināšanā.
Pēdējā apmācību dienā dalībnieki devās uz Jaunmārupi, kur piedalījās biedrības „Lūzumpunkts” komandas saliedēšanās programmā augstajās
virvēs. Šī bija izaicinājumiem pilna diena, kas lika gan pārvarēt savas bailes, gan uzdrošināties, kā arī nenoliedzami uzticēties.
Kopumā dalībnieki atzina, ka apmācībās visvērtīgākā bija iespēja satikt citus jauniešus, iemācīties uzticēties un veidot komandu, kā arī izmēģināt
lietas, kuras iepriekš nebija darītas un likās biedējošas.
Saldus novada pašvaldības projekts „Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem „No domas līdz darbībai” tiek īstenots Jaunatnes politikas
valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros!”
Informāciju sagatavoja Saldus JIC „Šķūnis” jaunatnes darba konsultante Ilze Fišmeistere

Saldus novada pašvaldības projektam piešķirts līdzfinansējums no valsts budžeta
līdzekļiem sporta inventāra iegādei
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi Saldus novada pašvaldības
iesniegto projektu “Sporta inventāra iegāde Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. Lepojamies, ka Saldus novada pašvaldības iesniegtais projekta iesniegums atklātā
konkursā ieņēma 1. vietu no 92 citu pašvaldību iesniegtajiem projektiem.
Projektam piešķirts valsts budžeta finansējums 5500 euro apmērā. Saskaņā
ar konkursa nolikumu Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums projekta
īstenošanai ir tikpat liels – 5500 euro. Projekta kopējais budžets – 11 000
euro.
Pirmskolas vecums ir tas laiks, kad maksimāli jācenšas uzlabot pirmsskolnieku psihisko un fizisko attīstību, lai ieguldītu pamatus stiprai veselībai un sekmīgam mācību darbam skolā.
Projekta mērķis ir sekmēt pirmsskolas vecuma bērnu fizisko spēju attīstību un kustību apguvi, iegādājoties sporta inventāru Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēm.
Projekta mērķa grupa ir pirmsskolas vecuma bērni (1-7 g.v.), kuri apmeklē Saldus novada pašvaldības izglītības iestādes (2013/2014.m.g. 1185,
tai skaitā 126 bērni ar īpašām vajadzībām). Projektā plānots iegādāties inventāru 19 Saldus novada izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas
izglītības programmas. Īstenojot projektu, īpaša uzmanība tiks pievērsta bērnu pamatkustību, roku sīko muskulatūru, līdzsvara un stājas attīstībai,
kā arī pozitīvas attieksmes veidošanai pret fiziskajām aktivitātēm. Projekts ir vērsts uz izglītojamo fizisko spēju attīstīšanu un veselības uzlabošanu
un nostiprināšanu. Paredzēts, ka pirmsskolas pedagogi izstrādās metodisko materiālu - (mācību nodarbību aprakstus), kas balstīsies uz iegādātā
inventāra efektīvu izmantošanu un jaunu mācību metožu pielietošanu nodarbībās Fiziskā attīstība un veselība.
Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2014. gada 15. septembrim.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Klagiša
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus novada pašvaldība vasarā iesaistījusies aktīvajā nodarbinātības pasākumā
Saldus
n o v a d a
pašvaldība
2014. gada
vasarā
kā
darba
devējs iesaistījusies aktīvajā nodarbinātības pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 2014. gada 30. maijā tika noslēgts līgums starp
Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāli un Saldus novada pašvaldību par
skolēnu iesaistīšanu. Līdz ar to ir izveidotas darba vietas Saldus pilsētā un visos
novada pagastos, kopā ir iespēja strādāt 53 skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Galvenokārt jaunieši strādā teritorijas labiekārtošanas darbos, dažos pagastos būs palīgi
bibliotekāriem. Šajā gadā pilsētā visu vasaru strādā pirmsskolas izglītības iestāde

„Zīlīte”, tur strādā divas skolnieces.
Jūnijā darbs ir pabeigts, un pirmie skolēni ir snieguši savas atsauksmes.
Elīza, Saldus, strādāja pilsētas teritorijas labiekārtošanas darbos:
„Šis vasaras darbs bija liela iespēja piepildīt kādu sen nosapņotu sapni – nopelnīt savu pirmo algu, iegādāties sen kārotas lietas, – tenisa raketi. Darbs deva
ne vien naudu, bet arī pieredzi, iespēju vieglāk izvēlēties profesiju, lietderīgi izmantotu laiku, jaunus draugus un piedzīvojumus. Iemācījos ne vien saskatīt pilsētas skaistumu, bet arī to radīt. Pēc šī mēneša nespēšu neievērot savā kopjamajā
objektā izmaiņas, jo 30 dienu laikā paspēju ievērot katru kociņu, dobīti, krūmiņu, akmentiņu. Paldies par šo iespēju, jo tā „apgrieza manu vasaru otrādi””.
Anda, Saldus, strādāja pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” virtuvē:
„Žēl, ka jau jābeidz strādāt. Man patika tas, ka kolektīvs ir ļoti draudzīgs un
vadītāja atsaucīga. Pieredzi es arī, protams, ieguvu. Es iemācījos, kā dažādas lietas darīt vienkāršāk un vieglāk. Un vēl es sapratu, ka man patīk virtuvē strādāt,
sākumā domāju, ka man īpaši nepatiks, bet patika. Paldies cilvēkiem, kas man
deva iespēju strādāt bērnudārzā „Zīlīte””.
Didzis, Zaņa, strādāja pagasta teritorijas labiekārtošanas darbos:
„Patika strādāt, jo tā bija iespēja iejusties pieaugušā ādā, kad katru rītu jāceļas un jāiet uz darbu; patika justies noderīgam un vajadzīgam un, protams,
doma, ka saņemšu savu pirmo algu mūžā, patīk vēl jo vairāk. Labprāt strādātu
vēl vienu mēnesi, bet mēnesi gan gribētu pirms skolas atpūsties.”
Madara, Jaunauce, strādāja pagasta teritorijas labiekārtošanas darbos:
„Strādāju savā dzimtajā pagastā – Jaunaucē. Ļoti patīkami bija celties agri no rīta un apzināties, ka man ir darbs, bet vēl patīkamāk ir saņemt savu
pirmo, oficiālo algu. Patika arī darba kolēģi, sastrādāties ar dažāda vecuma cilvēkiem. Žēl, ka darbs tik ātri beidzās, labprāt strādātu visu vasaras
brīvlaiku. Vienīgais mīnuss bija vienveidīgais darba uzdevums. Pārsvarā visu vasaras mēnesi nācās ravēt taciņas, labprāt būtu darījusi citus darbus.”
Aldis Balceris, darba vadītājs Jaunaucē:
„Pret šādu pasākumu man nav nekādu iebildumu, varētu pat vēlēties, lai šo jauniešu būtu vairāk, jo vasarā pie labiekārtošanas un tamlīdzīgām
aktivitātēm cilvēku pietrūkst. Manuprāt, arī jaunieši ir apmierināti, jo kāds lieks eiro kabatā nevienam nav traucējis.”
Jūlijā Saldus novadā pašvaldība noslēgusi darba līgumus ar 21 skolēnu, augustā plānots nodarbināt 14 jauniešus.
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laine Blūma

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
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Kursīšu pagastā
13. jūnijā Kursīšu pamatskolas zālē notika 9. klases izlaidums.
14. jūnijā pieminējām komunistiskā genocīda upurus. Ziedus un
svecītes nolikām pie totalitārā režīma upuru piemiņas plāksnes.
23. jūnijā Kursīšu estrādē sākās Līgo pasākums “Tautiski un latviski Jāņu dienu sagaidot”. Pasākums ilga pusotru stundu, to vadīja Laima Tiļļa un Mārtiņš Lagzdons. Pasākumā piedalījās Kursīšu
amatierteātris “Kodols”, Kursīšu ansamblis “Allegro” un arī Kursīšu jaunieši. Tika suminātas Kursīšu Līgas un Jāņi, varēja piedalīties
loterijā, bija arī apsveikumi no Kursīšu attīstības biedrības “KABata”. Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lagzdons pateicās atbalstītājiem

un visiem iesaistītajiem, kas palīdzēja projekta ietvaros Kursīšu
estrādei tapt tik skaistai, kāda tā tagad ir.
Teātris priecēja un uzjautrināja skatītājus ar atraktīvu un skaļu
lielīšanos par Kursīšiem gan tautasdziesmās, gan dziesmās. Paldies “Kodola” radošajam sastāvam: Lāsmai Lapai, Guntai Kilevicai, Airai Lapai, Laimai Tiļļai, Maijai Rorbahai, Andrai Rorbahai,
Mārtiņam Lagzdonam, Viesturam Upeniekam, Ainaram Lapam,
režisorei Sanitai Vītolai. Savukārt, ansamblis “Allegro” sanākušos skatītājus ieveda Līgo dziesmu valgos. Paldies ansambļa dalībniecēm - Ilzītei Griķei, Lilijai Griķei, Sandrai Vītiņai, Laimai
Tiļļai, Daigai Bukai, Inesei Pērkonei, vadītājai Elvīrai Lucei. Pasākumā neiztikām arī bez debijas uznāciena. Par dziesmotu sveicienu sanākušajiem parūpējās Kursīšu aktīvie puiši - Vladimirs Trunčenkovs, Toms Kormis, Mārtiņš Circenis, Kaspars Circenis, Andrejs
Perehrestjuks, pie ģitāras Viesturs Upenieks. Paldies viņiem!
Mūsu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Vītiņš iededza vislielāko
Jāņuguni, nesot visiem Kursīšu laukiem un tīrumiem svētību.
Paldies arī Jānim Bukam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.

Kursīšos labiekārtota estrādes teritorija
Noslēdzies biedrības „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” realizētais projekts „Estrādes teritorijas labiekārtošana”. Projekta ietvaros tika sakārtota, labiekārtota un atjaunota Kursīšu estrādes teritorija
un pagasta iedzīvotājiem nodrošināta estētiski pievilcīga, droša un
sakopta vide. Tika veikta estrādes deju laukuma seguma maiņa, uzstādīta viena pārvietojamā tualete, nomainīti 30 masīvkoka guļbaļķu
soli un no jauna uzstādīti četri masīvkoka guļbaļķu galdi ar soliem,
ierīkots gājēju celiņš, atjaunots gājēju tilts, iegādāti un uzstādīti divi
basketbola grozi ar statīvu. Darbu izpildītājs SIA „Aksīte”.
Projekta kopējās izmaksas 13780.45 euro, t.sk., ELFLA finansējums 12402.40 euro, Saldus novada pašvaldības projektu fonda līdzfinansējums 689.02 euro, biedrības ziedojumos piesaistītais finansē-
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Vakarpusē sākās dejas grupas “Randiņš” vadībā un turpinājās līdz
rīta gaismai. Tieši pusnaktī vienojāmies gandrīz plikajā tautas skrējienā
apkārt dīķim. Pirmā Līgo nakts puspliko skrējiena uzvarētājs - Toms
Kormis.
Paldies visiem Kursīšu līgotājiem!
Informācija sagatavoja kultūras darba organizatore Laima Tiļļa

pagastos
jums 689.03 euro.
Biedrība saka lielu paldies Kursīšu pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem par projekta atbalstīšanu un biedrības darbības sekmēšanu. Paldies
SIA „Klagati” (Michaels Abildtrups), Z/S „Cīrulīši” (Gunta un Aivars Zīlīši), SIA „Saldus Meliorācija”, Z/S „Ausmas” (Sandra un Uldis Vītiņi).
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Estrādes teritorijas labiekārtošana”, ko realizē biedrība „Kursīšu
attīstības biedrība „KABata””.
Liels paldies jāsaka pagasta kultūras un sporta darba organizatoriem, kuri aicināja kopā aktīvos jauniešus, lai kopīgiem spēkiem estrādes teritorijā atjaunotu volejbola laukumu un estrādi nokrāsotu košās krāsās.
Bildes no jauniešu aktivitātēm šeit - http://www.draugiem.lv/kursisi.pas-not-akt./gallery/?aid=53616958
Bildes no estrādēs teritorijas labiekārtošanas darbu gaitas šeit – http://www.kursisi.lv/main_gallery/index.php?album=pasakumi_aktivitates_2014/biedribas_projekts_estrades_labiekarosana
Projekta rezultāts bildēs šeit - http://www.kursisi.lv/main_gallery/index.php?album=pasakumi_aktivitates_2014/projekts_estrades_teritorijas_
labiekartosana_nosledzies
Informāciju sagatavoja biedrības „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagastā
Gandrīz visu jūniju Lutriņu bibliotēkā bija apskatāma Elmāra Kunga jubilejas personālizstāde. Šīs izstādes tapšanā liela loma bija mākslinieka
meitai Ievai Kungai. Ieva pašlaik dzīvo un strādā Berlīnē, bet par godu tēva jubilejai ieradās Latvijā. Viņa ir visu izstādes reklāmas izstrādājumu
un mājas lapas autore.
14. jūnijā tika atklāts skvērs pie Komunistiskā genocīda upuru piemiņas akmens. Skvērs tika izveidots neilgā laikā. Lielās talkas laikā tajā strādāja pagasta pārvaldes darbinieki. Pēc apzaļumošanas projekta tika iegādāti stādi, un piemiņas dienā tas tika svinīgi atklāts.
16. jūnijā pie Lutriņu mazpulka vadītājas Guntas Romules ciemojās konkursa „Sējējs – 2014” komisija. Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija par darbu ar „Trušmīļu skolu” izvirzījusi Guntu Romuli konkursa nominācijai „Rītdienas sējējs – mazpulks”. Rekomendācijas deva laikraksts
„Saldus Zeme”, Lutriņu pagasta pārvalde un Lutriņu pamatskola. Konkursa rezultāti būs zināmi septembrī. Mazpulcēniem vasarā nav laika snaust
uz lauriem, jo mazajiem jāaudzē pupiņas, bet lielajiem trušmīļiem jāīsteno projekts par trušu novietņu gatavošanu. Šis projekts bija viens no atbalstītajiem LMT projektiem Saldus novadā.
Jāņu ielīgošana Lutriņu pagastā sākās 20. jūnijā ar pašdarbības kolektīvu koncertu. JDK „Vilks” un Brocēnu NKIC folkloras kopa „Virza”, pēc
pasākuma vadītājas Lienes Sanderes skandētām tautas dziesmām, uzdotajām mīklām, nomainot viens otru, radīja Jāņu sajūtas skaisti izrotātajā
kluba zālē. Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja pateicās sponsoriem un atbalstītājiem. Savukārt amatierteātris „Atvars” bija sagatavojis pirmizrādi – Anitas Grīnieces viencēlienu „Puķu brokastis”. Amatierteātra režisore Sarmīte Kaufmane izrādē iesaistīja ģitāristu pulciņu un finālā arī deju
kolektīvu „Vilks”.
23. jūnija vakarā tradicionāli dīķī tika palaisti puķu un uguns plosti. Puķu plostu sagatavoja pagasta pārvalde, bet uguns plostu – SIA „Lutriņi”.
Pēc šī rituāla klubā koncertu sniedza dziedātājs Viktors Zemgals. Skatītāji varēja ne tikai baudīt skaistās dziesmas, bet arī uzdot sev interesējošus
jautājumus māksliniekam. Līgo nakts turpinājumā notika disko ballīte līdz rīta gaismai.
Lai top viss labais un saulgriežu laikā vēlētais!
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagastā
21.06. vakarā jau ceturto gadu pēc kārtas Nīgrandes pagasta Kalnaišu kalnā notika Uguns rituāls. Ejot uz Uguns rituālu
katram tiek dots uzdevums sagatavot trīs buķetes no deviņiem
dažādiem augiem un, protams, novīt sev zāļu vainadziņu. Zāļu
buķetes tiek ziedotas ugunij, kā arī sadedzina iepriekšējā gada
Jāņu vainagus. Šogad bija vislielākais apmeklētāju skaits. Pasākumu apmeklēja ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viņu viesi no

dažādām Latvijas vietām.
22.06. ielīgojām Nīgrandes pagasta „Rožlejā” kopā ar Liepājas
tautas teātra izrādi “Īsa pamācība mīlēšanā”. Izrāde bija kupli apmeklēta un apmeklētāji bija ļoti atsaucīgi Par publikas atsaucību
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īpaši sajūsmā bija aktieri.
Kā jau katru gadu, arī šogad bija skaistāko vainadziņu konkurss. Skaistākam vainadziņam balvā tika “Kalnu siera” ritulis.
Protams, tika aizdedzināts arī Jāņu ugunskurs. Uguni dedzinājām un dejojām līdz pirmajiem gaiļiem.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene
4. jūnijā notika pensionāru ekskursija uz Vaiņodes novada Embūtes pagasta „Dēseles dārziem”, kā arī neliela ekskursija pa pašu mājām – Nīgrandes pagastu. Bieži izbraukājam un meklējam skaistas pērles citur, bet savu māju piemirstam. Paldies Zentai Klaipai par ieskatu Nīgrandes vēsturē
un Raimondam Klaipam par interesantu, cienīgu tūrisma objektu apzināšanu un atgādināšanu. Nīgrandes pagasta pensionāri papildināja Raimonda
un Zentas stāstīto ar savām atmiņām un faktiem, veidojot interesantu viedokļu un informācijas apmaiņu. Vēl Nīgrandes pagasta Kalnu ciematā pensionāri apskatīja Svētas Agates katoļu baznīcu, Nīgrandes mūzikas skolu, Kalnu vidusskolu, pagasta kultūras namu un pirmskolas izglītības iestādi
„Griezīte”. Pensionāru secinājums vērā ņemams - atrodoties tik sakārtotā un bagātīgā vidē, citas domas galvā nevarot nākt, kā tikai labi mācīties.
Jācer, ka arī jaunatne to sapratīs un novērtēs. Ekskursijas noslēgums ar desiņu cepšanu un kopīgu parunāšanu notika stadiona pirtiņā. Paldies Nīgrandes pagasta pārvaldei par autobusu, kā arī izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem par sagaidīšanu un stāstījumu, mūzikas skolas skolotājām
Inai un Zandai par mazo koncertu. Domāju pensionāri man piekritīs - tā bija jauka un bagātīga diena.
Projekta „Nāc un dari - tu vari” ietvaros notika nūjošanas apmācības nodarbība Kalnu vidusskolas sporta skolotājas Aijas Kreceres vadībā.
Nūjošanas apmācībās seniori apguva nūjošanas tehnikas iemaņas. Tagad atliek tikai šīs prasmes izmantot, lai septembrī, tiekoties vēlreiz ar sporta
skolotāju, varētu noskaidrot visus jautājumus par nūjošanu.
Bet 20. jūnijā projekta „Nāc un dari-tu vari” ietvaros notika tikšanās ar Saldus medicīnas centra fizioterapeitu Kristapu Nīkrenci – „Kusties
un esi vesels” – lekcija kā fizioterapeits var palīdzēt rūpēties par veselību. Arī ar fizioterapeitu paredzēta vēl viena tikšanās septembrī, kad notiks
praktiska nodarbība vingrošanā.
Uzkrāsim vasaras saules siltumu un enerģiju sevī, lai pietiktu spēka tumšajos ziemas vakaros aktīvi darboties un būt veseliem! Lai jauka vasara!
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemata sociālā darbiniece Dagnija Elere

Pampāļu pagastā
Saulains sveiciens visiem jūnijā dzimušajiem pampāļniekiem! Lai gaišas domas! Lai gaisma sirdī! Lai izturība un veselība!
Jūnija sākumā noslēdzās LMT izsludinātais projektu konkurss. Tajā piedalījās arī Pampāļu biedrība „Labdomas” ar Daces Vaļko uzrakstīto
projektu „Pats vērtīgākais dabas veidojums ir vesels cilvēkbērns”. Konkursa izsludinātāji atzina šo projektu par realizācijai vajadzīgu, un Pampāļu
pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā taps jauns rotaļu laukums. Paldies visiem, kas piedalījās balsojumā, atbalstot projektu.
Piektdiena, 13. jūnijs septiņiem Pampāļu pamatskolas absolventiem, viņu skolotājiem, ģimenēm un draugiem bija svētki. Pampāļu skola ir
bagāta ar savām tradīcijām gan svētku reizēs, gan darbos. Lai izlaidums būtu īpaši svinīgs, bija pacentušies 8. klases skolēni un viņu audzinātāja
Sandra Šēniņa, skaisti izrotājot skolu, bet jo īpaši - svētku zāli. Zālē absolventi ienāca kopā ar skolotāju Ivetu Loginu, kurai pirmais izlaidums kā
klases audzinātājai, tomēr, iespējams, viņa domās atceras savu izlaidumu Pampāļu skolā pirms daudziem gadiem. Tāpat absolventu vecāki domās
kavējas ne tikai savu bērnu, bet arī savās skolas dienās un nedienās, jo vairāki ir Pampāļu skolas absolventi. Vēl tikai absolventu pateicība skolotājiem un skolas darbiniekiem. Dāvana – pašu rokām darinātais galds – jau gaida skolas dārzā. Ziedi, mūzika, smaidi, aizkustinājuma asaras un atkal
ziedi un fotografēšanās. Pirmais valsis, ko dejo absolventi ar saviem vecākiem, viesu mīļiem skatiem pavadīts, aizsāk arī jaunu tradīciju – šogad
svētku mielastu klājam zālē. Vēl ballē visi kopā, un tad jau septiņi jaunieši sāk iet savu dzīves ceļu tālāk no dzimtā pagasta. Bet viņi ir droši, ka te,
Pampāļos, viņi vienmēr tiks gaidīti.
Jūnijā vairākās aktivitātēs piedalījās folkloras kopa „Pampāļi”. Brocēnos uz lielās skatuves pampāļnieki uzstājās folkloras kopas „Virza” desmit
gadu jubilejas pasākumā. Pasākums notika Brocēnu novada svētku ietvaros. Savas Līgo dziesmas pampāļnieki izdziedāja Novadu dienās, kuras
notika Rīgā Brīvdabas muzejā. Folkloras deju un mūzikas svētkos „Pa Pēteriem”, kuri notika Saldū 28. jūnijā, mūsu folkloras kopa kopā ar citām
novada folkloras kopām uzstājās kā publikas iesildītāji pirms lielā svētku koncerta.
Līgo vakarā folkloras kopa ar dziesmu „Es sakūru uguntiņu” iesāka lielā ugunskura aizdegšanas rituālu. No mazas liesmiņas – svecītes, kura
visiem klāt esošajiem bija jānosargā, tika iedegts lielais Līgo ugunskurs, lai degtu gaismai un laba vēlējumiem. Lielajā ugunskurā sadega skauģu un
raganu lāsti. Sadega sliktās domas un pērnās vasaras vainagi. Pampāļi saņēma uguns un gaismas svētību!
Pirms ugunskura aizdegšanas rituāla pampāļniekiem bija iespēja noskatīties dramatiskā kolektīva jauniestudējuma nelielu daļu. Visa luga savu
pirmizrādi piedzīvos tikai rudenī. Liels paldies dramatiskā kolektīva dalībniekiem, kuri Līgo vakarā piedalījās priekšnesumā. Pārvaldes vadītājs
teica, ka ieguldītais darbs bija redzams. Ja viss notiek no sirds un ar atdevi, tad viss arī izdodas.
Pampāļu bibliotēkā jūnijā noslēdzās Haralda Fiļipova fotogrāfiju izstāde ar nosaukumu „Jā!”. Interese par izstādi bija liela, jo fotogrāfijās bija
arī atpazīstami pampāļnieki.
Izlikta jauna fotogrāfiju izstāde, šoreiz par Ezeres pagastu. Redzam Ezeri kā skaistu vietu, arī no putna lidojuma. Vecāki cilvēki pat nenotic, ka
fotografēts Ezerē, bet tāpēc jau darbiem nav nosaukumu, lai būtu iespēja atcerēties. Izstādes nosaukums ir „Vieta, kur pukst Ezeres sirds”.
Jūnija beigās bibliotekāre piedalījās pieredzes braucienā uz Vidzemes bibliotēkām un muzejiem. Gaidīsim, kad braucienā gūtie iespaidi un atziņas realizēsies kā jaunas idejas Pampāļu bibliotēkas darbā.
Jūlijā bibliotekāre būs atvaļinājumā.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Saldus pagastā
5. jūlijā Druvas kultūras nama VPDK „Druva” un deju kopa „Druvas Seniori” piedalījās starpnovadu deju kolektīvu lielkoncertā Talsos Sauleskalna estrādē.
No 25. - 27. jūlijam Druvas teātris piedalīsies XIII Latvijas amatierteātru festivālā Ventspilī.
Informāciju sagatavoja Ļuba Kapteine
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PAGASTOS
Vadakstes pagastā
6.06. notika radošās nodarbības „Čaklās rokas”, kuras organizēja un vadīja Aivita un Elīna. Nodarbībā tapa veidojumi no dzijas un tualetes
papīra.
13.06. notika radošā nodarbība „Ziedu motīvi”, kuru organizēja un vadīja Simona Džūlija un Amanda. Nodarbībā no plastmasas karotītēm un
papīra mācījāmies taisīt ūdensrozes.
19.06. par godu mūsu novadpētnieka, rakstnieka Žaņa Skudras 90 gadu jubilejai notika pasākums „Kas pagātni vētī, tas nākotni svētī”. Pasākuma
apmeklētāji nolika ziedus pie represēto pieminekļa. Pensionētā bibliotekāre Alina Dvarišķe dalījās savās atmiņās par kopā būšanas laikiem un par Ž.
Skudras atstāto mantojumu pagasta vēstures saglabāšanā - par lauku sētu likteņiem, baznīcām, vēsturiskām celtnēm, krogiem, dzirnavām un dabu.
20.06. notika pasākums „Nāc nākdama Jāņu diena”, kur bērni katrs sagatavojis dažādas tēmas par svētku svinēšanu - ticējumi, sakāmvārdi,
vainagu pīšana, sētas kopšana, ēdienu gatavošana, ugunskura kuršana, tautasdziesmas un rotaļas.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja A. Statkus
20. un 21. jūnijā notika Pirmsjāņu ielīgošanas sacensības šautriņu mešanā un šaušanā ar uzvarētāju apbalvošanu 22. jūnijā tautas namā.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore I. Ģērmane
22. jūnijā Vadakstes tautas namā visi tika aicināti uz koncertu “Ielīgosim Jāņus Vadakstē”. Koncertā piedalījās Remtes senioru deju kolektīvs un
Vadakstes vokālais ansamblis “Divi krasti”, pasākumu vadīja Inta Jonuša. Paldies dejotājām, ansamblim un Intai par koncertu.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agita Bleidele

Zaņas pagastā
Jūnijā noslēdzās projekts „Teātra meistarklases Zaņā”, kurš ilga pus gadu.
Projekta sākumā bija daudzi interesenti par meistarklasēm, bet laikā gaitā izturēja tikai pacietīgākie, jo bija nopietni jāmācās uzstāties uz skatuves. Projekta laikā tika iestudēts skečs, ar kuru bērni uzstājās Zaņas pagasta Lieldienu
pasākumā un Saldus novada svētkos Zelta Medus pagalmā.
Bērni, kuri meistarklases apmeklēja regulāri pusgada garumā, un viņu vecāki devās braucienā uz Latvijas Leļļu teātra izrādi visai ģimenei „Skroderdienas Silmačos” par projekta piešķirto finansējumu.
Apmeklējām arī „Laima” šokolādes muzeju, kur pavadījām visai interesanti laiku ar
mūsdienīgām tehnoloģijām, iepazīstot šokolādes ražošanas procesus. Malkojām karstu šokolādi, baudījām šokolādes pupiņas un katrs sev par piemiņu
pagatavojām šokolādes papīru ar sev mīļiem vārdiem. Dodoties prom, mums
tika dāvinātas šokolādes ar šiem īpašajiem dizaina noformējumiem.
Jūnijā aizvadījām lustīgus Līgo svētkus brīvdabas Baļķulejas estrādē. Zaņas pagasta amatierteātris „Oga” rādija iestudētu lugu Līgo vakaram, režisore
Ilma Kamkovska. Tika izspēlētas divas loterijas. Viena no tām jau ierastā loterija visiem līgotājiem ar Līgo vainagiem galvā, kur trīs laimīgie pēc nejaušības principa tiek pie tējas krūzītēm, šoreiz visi trīs laimīgie – bērni. Otra loterija, kura jau otro gadu tiek izspēlēta, ir ar dažādām Līgo vakaram tematiskām
balvām, galvenajā balvā divvietīga telts. Šoreiz pie galvenās balvas tika viens
no pagastā dzīvojošajiem Jāņiem – Jānis Gredzens.
Neskatoties uz to, ka lietus lija, par lustīgām dejām zaļumballē parūpējās
grupa „Blice”.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska

Zvārdes pagastā
Ziedu mēnesis ir kuplu pļavu, pirmā siena vāla un pirmo ogu laiks. Pērkons jūnijā kuplina druvas, bet ziemeļvējš dzen graudus tīrumā. Jūnijs ir
ar īpašu auru! Bet jo svarīgāks tas ir jauniešiem, kas saņem savus pirmos izglītības dokumentus. Tā arī šogad, 13. jūnijā, Striķu pamatskolas septiņi
absolventi tika pie saviem atestātiem. Lai viņiem izdodas izvēlēties sirdij tuvāko un atbilstošāko dzīves ceļu!
Nedaudz salīstot, bet sirsnīgi pieminējām 14. jūnijā izsūtīto komunistiskā genocīda upurus. Par godu viņiem tika dziedāts, runāts un lasīta īpaša
šim pagātnes notikumam sacerēta dzeja.
No 21. jūnija līdz 25. jūnijam ir Jāņu laiks. Tās ir vasaras saulgriežu, bagātu tradīciju un gada gaišākā mēneša gaišākās dienas. Tāpēc arī pie
mums Striķu muižas parkā 23. jūnijā tika svinēts Līgo vakars ar Zvārdes amatierteātra pirmizrādi „Ziņu dienests strādā… arī Jāņos!”, tautasdziesmām, Līgu un Jāņu sumināšanu, Ugunskura dedzināšanu un jautru lustēšanos vakara gaitā! Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā!
Nu jau atkal dienas kļūst īsākas, bet, cerams, siltākas, lai gan pašdarbnieki, gan visi pārējie Zvārdes un citu pagastu ļaudis spētu uzņemt pietiekami saules gaismu, enerģiju un degsmi turpmākajām gada aktivitātēm! Lai mums visiem izdodas!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba
organizatore Iveta Ganeviča
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SPORTA ZIŅAS
Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru 51. sporta spēles
Basketbola klubs „Saldus veterāni” piedalījās Latvijas sporta veterānu savienības organizētajā basketbola turnīrā Jelgavā 28. jūnijā vecuma grupā K+ 35.
Turnīrā piedalījās sešas komandas - no Rīgas, Talsu
novada, Engures novada, Olaines novada, Jelgavas
novada un Saldus novada. Spēles notika Zemgales
olimpiskajā centrā. Spēles laiks bija 2x12 minūtes.
Spēles notika pēc riņķa sistēmas. Sākumā zaudējām
divas spēles: Jelgavas novadam 32:23 un Rīgas pilsētai pagarinājumā 37:32. Uzvarējām Talsu novadu
20:31, Engures novadu 18:33 un Olaines novadu 0:20.
Kopvērtējumā izcīnījām 3. vietu un LSVS 51. sporta
spēļu basketbola turnīra bronzas medaļas un kausu.
Komandā spēlēja Jurijs Zaharovs, Marats Ņeverovskis, Jānis Ozoliņš, Uldis Baltiņš, Viktors Kulačkovskis, Arvis Blūms, Aivars Kronbergs un Armands
Alksnis.

Basketbola komanda “Saldus veterāni”
Veterānu 51. sporta spēļu futbola sacensību rezultāti:
Grupas spēļu rezultāti:
Saldus novads - Jēkabpils pilsēta 5:0
Saldus novads - Daugavpils pilsēta 2:4
Pusfināls: Saldus novads - Jūrmalas pilsēta 0:10
Spēle par 3. vietu: Saldus novads - Viļakas novads 0:2.
Saldus novads izcīnīja 4. vietu.
Komandā spēlēja: Dzintars Mēteris, Aleksandrs Habarovs, Eduards Sidorovs, Eduards Kudrašovs, Vilnis Bents, Guntis Zvaigzne, Juris Krieviņš, Ainis Beiers, Ainars Beiers, Gatis Bērzs.
Latvijas pašvaldību veterānu sporta spēlēs piedalījās deviņas sieviešu basketbola komandas
no dažām Latvijas vietām – Jūrmalas, Cēsīm, Bauskas, Kuldīgas, Tukuma, Rīgas, Rēzeknes,
Dobeles. Saldus basketbolistēm apakšgrupā bija jāspēlē ar Rēzeknes komandu, kuru pārliecinoši
uzvarēja, un Tukuma komandu. Spēle pret Tukumu bija izšķiroša, jo uzvara garantēja medaļas,
taču ļoti spraigā cīņā, spēles izskaņā Saldus basketbolistes zaudēja. Līdz ar to, godalgoto vietu
vairs nebija iespējams izcīnīt. Spēlēs par 4. – 6. vietu mums bija jāspēlē ar Rīgas pilsētu, komandai zaudējām ar divu punktu starpību. Nākošā spēle bija pret sen zināmo pretinieci Kuldīgu, ar
kuru tiekamies regulāri „Ģertrūdes kausa izcīņā”, sākumā pārliecinoši izvirzījāmies vadībā, bet
spēles izskaņā gandrīz pazaudējām pārsvaru. Cīņa beidzās ar uzvaru, līdz ar to Saldus basketbola
sieviešu komanda izcīnīja 5. vietu. Komandā spēlēja – Gita Kulačkovska, Daiga Celmiņa, Jolanta
Semionova, Sandra Blūma, Inese Jurevica, Dace Susekle, Lāsma Rumpe, Evija Šulce.

Lāsma Rumpe

Lāsma Rumpe piedalījās vēl divās disciplīnās un izcīnīja 1. vietu šķēpa mešanā, rezultāts
32,86m un 2. vietu lodes grūšanā, rezultāts 8,85m.

Aivars Kronbergs 400m skrējienā ar rezultātu 1:11,78 izcīnīja 5 vietu.

Informāciju apkopoja Elga Grota

AKTUALITĀTES
Biedrība „KIT” izsludina projektu konkursu “Ceļojums”
Biedrība “KIT” piedalījās Saldus novada pašvaldības projektu fonda izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā un biedrības iesniegtais projekts tika atbalstīts. Projekta „Saldus novada kultūras projekti „Ceļojums”” ietvaros biedrība “KIT” izsludina kultūras nozares mazo projektu
konkursu, kurā ir iespējams saņemt 550,00 euro līdzfinansējumu kultūras projektu ideju realizācijai.
Nolikums un pieteikuma anketa pieejama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.
Informāciju sagatavoja kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja
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SALDUS NOVADA DOME SVEIC JŪLIJA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret
gaismu,
Tad ēnas aiz muguras ies.
Ej tā savu dzīves ceļu
Un domā par ejamo posmu,
Lai ēnas tev netraucētu.
(Lelde Petraite)
Ezeres pagastā
Raimonds Ļaučus - 50
Imants Visgaudis - 60
Rūta Lukošus - 65
Vladimirs Mateičs - 65
Viesturs Pāvelskops – 65
Guntis Ulmanis - 70
Viktorija Līne - 80
Paulina Purovska – 80
Miervaldis Baķis - 85
Roberts Melbārdis - 90
Jaunauces pagastā
Andris Bidiņš – 50
Gunārs Zvirgzdiņš – 50
Bronislovas Gelzinis – 60
Ieva Belodeda - 70
Rubas pagasts
Mirdza Ramona - 50
Guntars Šķēle - 50
Raina Dimbiere - 55
Vaira Ošeniece - 60
Mārīte Kulvele - 65
Inta Makejeva - 70
Šķēdes pagasts
Zaiga Smukkalne - 50
Dace Marija Eriksone - 65
Kārlis Andersons - 70
Narimants Sestulis – 75

Arnolds Arnests – 75
Jaunlutriņu pagastā
Ilze Lāce - 50
Ingrīda Štāla - 50
Lonija Damberga - 75
Kursīšu pagastā
Aija Vičule - 50
Žanis Bergmanis - 55
Vanda Buknīte - 55
Guntis Circenis - 55
Egons Janševskis - 55
Skaidrīte Putna - 70
Adelija Skeiviene - 70
Inta Šķēle - 80
Lutriņu pagastā
Dzintra Neilande – 65
Ruta Želve – 65
Agris Jaškovskis – 75
Laimons Sakne - 85
Nīgrandes pagastā
Benita Gulbina - 50
Biruta Jurķe - 50
Guntis Kakštis - 50
Sergejs Sikuriņecs – 50
Dainis Reingolds - 55
Valija Zelča - 60
Zenta Klaipa - 65
Sarmīte Liekmane - 65
Elga Barone – 70
Vitauts Želvis - 70
Herta Zaķe - 90
Novadnieku pagastā
Iveta Indriksone – 50
Andris Urbanovičs - 55
Kārlis Deģis-Groskops - 55

Astra Norvaiša - 55
Svetlana Daga - 55
Vizma Lauberga - 55
Svetlana Bobrova - 60
Oskars Skrebs - 60
Imants Sproģis – 60
Austra Edelmane - 65
Aleksis Rumjancevs - 65
Velta Kuģevica – 65
Maija Šulce - 70
Leontīne Grīsle - 92
Pampāļu pagastā
Edmunds Brass - 50
Zita Ļauberte - 55
Adelija Sileniece - 55
Leontina Jaunsproģe - 70
Elena Ruse - 75
Saldus pagastā
Aina Blūma – 50
Einārs Kantāns - 50
Alvis Štreihfelds - 50
Alla Kļevcova - 55
Egīls Dālmanis - 55
Andris Irbe - 55
Jānis Romanovskis - 55
Zina Uponaviča - 55
Viktors Jurjevs - 60
Gaida Ķēpule - 85
Heinrihs Kronentāls - 90
Vadakstes pagastā
Arnolds Cinis - 75
Ona Žake - 92
Zaņas pagastā
Aira Karlsone - 50
Kestutis Česnausks - 55
Jons Mockus - 60

Zirņu pagastā
Aija Bušmane - 75
Mirdza Nātiņa - 80
Elvīra Austere - 85
Aina Bušinska - 92
Saldus pilsētā
Valdis Gūtmanis – 70
Andrejs Lāma – 70
Daina Lieljukse – 70
Ivars Skujenieks – 70
Veronika Šmuksta – 70
Maija Avina – 75
Arturs Hausmanis – 75
Irina Jēkabsone – 75
Gunārs Kronbergs – 75
Arvīds Lakstīgala – 75
Jānis Pīgožnis – 75
Imants Zauriņš – 75
Erika Žākle – 75
Ansis Ektermanis – 80
Lidija Grasmane – 80
Gunārs Lagzdiņš – 80
Melita Reinholde – 80
Pēteris Vanags – 80
Anastasija Ikvila – 85
Nelda Parta – 91
Veronika Brieze – 94
Vera Pīlēģe - 96
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.

IZGLĪTĪBAS AKTUALITĀTES
Vairāk nekā 3 000 jauniešu var bez maksas iegūt profesiju
Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, arī
Saldus profesionālajā vidusskolā, kuras piedāvā jauniešiem vecumā no
17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 90 profesijām. Mācības
ilgs vienu vai pusotru gadu, pieejama arī stipendija līdz 115 EUR mēnesī.
Prasības jaunietim:
•
vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
•
pabeigta 9. vai 12. klase;
•
gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā;
•
ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.

kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.
niid.lv.
Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā
”VIAA īstenotie projekti”.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
•
Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
•
Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību,
ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba
tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.
•
Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz

Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektā, 32 Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim gatavas
uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir
ievērojams. Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila
speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja,
kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.

Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sociālā fonda
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta
mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM
ŠĶĒDES PAGASTĀ

KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

18.07. plkst. 19:00

Koncerts „Greizais ratiņš”, ieejas maksa EUR 6, 8 un 10

16.07.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

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

EZERES PAGASTĀ
13.07. plkst. 10:00

Līdz 09.07.

Haralda Fiļipova foto izstāde Kursīšu pagasta bibliotēkā

19.07.

Starppagastu jauniešu pludmales volejbola sacensības
„Kursīši 2014”
LUTRIŅU PAGASTĀ

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Aptauja „Saldenieku mīļākā grāmata”

Visu mēnesi

Tematiskās literatūras izstādes

10.06. - 01.08.

Izstāde „Abinieku dziesmusvētki”

21.07. plkst. 17:00

Zināšanu pēcpusdiena topošajiem vecākiem
KAPELLERU NAMĀ

Visu laiku

Katru darba dienu Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
14:00 – 17:00
Katru
trešdienu „Lasošās trešdienas” Lutriņu bibliotēkā
13:00 – 15:00
7.07. – 17.07.

Jauno grāmatu parāde Lutriņu bibliotēkā

9.07. – 31.07.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstāde „Saldus
novadnieki laikā un telpā” Lutriņu bibliotēkā
Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā

Klinšu kāpšana Novadniekos

Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde

NOVADNIEKU PAGASTĀ

Visu laiku

Radošās darbnīcas tūristu grupām (pēc pieprasījuma)

3.07. - 3.11.

Projekts „Jaunietis Kapelleru namā”

Otrd.,
trešd.,
piektd. no plkst.
13:00 – 18:00

Līdz 20.07.

Guntas Krauleres izstāde „Kurzemes ainava”

17.06. – 17.10.

7.07. – 11.07.

Kapelleru nama vasaras skoliņa 2014
SALDUS TIRGŪ

26.07.

PAMPĀĻU PAGASTĀ

12.07. plkst. 11:00

Balle pensionāriem „Reiz bērnībā!” Pampāļu kultūras
namā

11.06. – 31.08.

Radošo darbu izstāde „Bebros”

19.07.

Tradicionālie Zaņas pagasta svētki – „Ūdenssvētki”

9.08.

„Zaņenieku saiets” par godu Zaņas pagasta 60. dzimšanas dienai

Saimnieku dienas tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc kalendāra 1.,
2., 3. no plkst.
18:30

Saldus novada atklātais čempionāts futbolā Druvas sporta laukumā katru dienu divas spēles

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā
Druvas volejbola laukumos

12.07. plkst. 12:00

Peldēšanas sacensības viesu nama „Zvejnieki” pludmalē

27.07. plkst. 11:00

Latvijas nacionālā čempionāta Kurzemes posms suņu
daudzcīņā Saldus stadionā

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ, AVOTU
IELĀ 12
26.07. plkst. 13:00

Vasaras gadatirgus Ezeres centra laukumā
KURSĪŠU PAGASTĀ

Jaņa Rozentāla gleznas un personīgās lietas

01.04. – 30.09.

Seminārs „Profesiju pielaikošana” projekta „Logs uz
plašāku pasauli” ietvaros Šķēdes pagasta sabiedriskajā
centrā

SALDUS PAGASTĀ
ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

Darba dienās no Radošās aktivitātes bērniem dienas centrā „Kurzemītē”
plkst. 14:00 -17:00
13.07. plkst. 13:00

Skrundas evaņģēliski luteriskās baznīcas kapu svētki
Pidraišu kapos

13.07. plkst. 14:00

Skrundas evaņģēliski luteriskās baznīcas kapu svētki
Kasparleišu kapos

Bērnības svētki. Lūdzam pieteikt bērnus no triju gadu
vecuma Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā pa tel.
63807951; 25479813

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

Visu mēnesi

O. Ulmaņa gleznu izstāde
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

20.07.

Lauka trenažieru laukuma „Tarzāns” iesvētību ballīte un
„Zaļās vērtības Jaunlutriņos” – sajūtu takas veidošana un
atklāšana

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 46, 2014. gada jūlijs. 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.
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