2014.GADA 1. SEPTEMBRIS

AKTUALITĀTES

Sveiciens septembrī! Tas ir ne tikai
pirmais rudens mēnesis, bet arī jauna darba
cēliena sākums visiem, kuri saistīti ar izglītību.
Domāju, ka katram ir savas izjūtas un rituāli,
uzsākot jauno mācību gadu. Bet šķiet, ka visus
vieno apņemšanās šogad kaut ko noteikti darīt
citādāk, labāk, sasniegt vairāk.

P e d a g o g u
un
vecāku
augusta
konferencē deputāti un
sabiedrības
pārstāvji
diskutēja par pieejamu
un kvalitatīvu izglītību
mūsu novadā. Viena
no māmiņām uzsvēra,
ka viņai svarīgi ir tieši
pašas bērnu
sasniegumi. Tā noteikti ir
lielai daļai vecāku, bet
pašvaldībai vienlaikus
jādomā par katru bērnu
un izglītības procesu
kopumā.
Ko
mēs
sagaidām no skolas un
skolotājiem? Vai pieejama izglītība katrā
pagastā vienmēr ir arī kvalitatīva izglītība
visos posmos? Vai vidusskolu savstarpējā
konkurence par katru bērnu nodrošina labāko
un derīgāko arī pašam skolēnam? Uzskatu, ka
vidusskolas galvenais uzdevums tomēr ir sagatavot jauniešus studijām. Esmu dzirdējusi
arī viedokļus, ka vēl jau skolēns jauns, labāk

tuvāk mājām. Iespējams, ir arī tā.
Taču domāju, ka ļoti svarīgi līdz
pamatskolas beigām saprast, ko jaunais cilvēks
īsti vēlas. Sabiedrība, protams, arī daļa vecāku,
nepietiekami novērtē profesionālo izglītību.
Labs amats, prasmīgs meistars ir liela vērtība.
Kārtīgi apgūts amats taču cilvēkam dod
pamatu visai dzīvei. Tāpēc priecājos, ka Saldus novads šogad ir to 12 pašvaldību vidū,
kurās notiks karjeras dienas. Ceru, ka tās
palīdzēs jauniešiem iepazīt un izvēlēties tālāko
izglītības ceļu.
Protams, mazajiem bērniem izglītība
jāiegūst iespējami tuvu mājām. Kā labāk 5.9. klases bērniem? Mācības apvienotajā klasē
tuvu mājām, vai tomēr katram savā klasē, bet
tālāk?
Jaunajā mācību gadā gribu mums
visiem vēlēt drosmi un uzdrīkstēšanos par šiem
jautājumiem ne tikai diskutēt, bet pieņemt arī
pārdomātus lēmumus par skolu tīklu mūsu
novadā vismaz desmit gadu perspektīvā.
Lai visiem skolēniem, skolotājiem un
vecākiem sekmīgs un izdevies jaunais mācību
gads!
Patiesā cieņā, Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa
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DOMES SĒDE
2014. gada 28. augusta domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Iecelt Ivetu Bērziņu par Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas direktori.
2. Ievēlēt Antru Rutku par Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētāju,
Aelitu Cālīti- par Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci, Ausmu Makleri, Solvitu Ramonu, Aivu Bundzenu-Erviku, Gintu
Bartašus un Santu Vensku- par Saldus novada bāriņtiesas loceklēm uz
pieciem gadiem.
3. Apstiprināt detālplānojuma 1. redakciju teritorijai starp Striķu ielu un
Veides mežu, Saldū, kā arī bijušās dārzkopības sabiedrības „Ziedonis”
teritorijas lokālplānojuma pilnveidoto 1. redakciju.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš- no 2014. gada 8. līdz 29. septembrim.
Iesniegt rakstiskus priekšlikumus un iepazīties ar detālplānojuma 1. redakciju un lokālplānojuma pilnveidoto 1. redakciju var Saldus novada
pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā 12, 3. stāvā katru darba
dienu darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par detālplānojumu teritorijai starp
Striķu ielu un Veides mežu tiks organizēa 2014. gada 15. septembrī
plkst. 17.30 Lielajā zālē, Avotu ielā 12.
4. Apstiprināt Saldus novada Būvvaldes gala ziņojumu par ūdeļu fermas būvniecību Zirņu pagastā.
Publiskā apspriešana norisinājās laika posmā no 2014. gada 30. maija
līdz 1. jūlijam.
Apkopojot gala ziņojumu secināts, ka būvniecības ieceri atbalsta 29
personas, bet būvniecības ieceri noraida 558 personas, no kurām 526
personas savu viedokli izteikušas aptaujas lapās, bet 32- iesniegumos.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, ūdeļu šedu, administratīvās ēkas,
lauksaimniecības šķūņa, silosu, tehniskās ēkas, kūtsmēslu krātuves,
ugunsdzēsības rezervuāra un sūkņu stacijas būvniecība nekustamajā
īpašumā “Draviņas”, Zirņu pag., Saldus nov., nav pieļaujama.
5. Piedalīties kā partnerim projektā „Esi motivēts – mācies
matemātiku!” un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā garantēt
līdzfinansējumu 300,00 euro apmērā no pašvaldības budžetā projektiem
paredzētā finansējuma 2014. gadā.
6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” statūtos
izdarīt grozījumus, denominējot pamatkapitālu uz euro palielinot to par
80 000 euro.
7. Nodot atsavināšanai un apstiprināt izsoles noteikumus vairākiem
pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem Tūristu ielā un Lielajā ielā.
8. Nodot atsavināšanai vairākus pašvaldībai piederošus nekustamos
īpašumus.
9. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldības
zemes gabalā „D/s „Ciecere” un zemes vienībā „Jaunindrāni”, Novadnieku pag.
10. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu „Ausmas”, Vadakstes pagastā, ar mērķi sociālā dzīvokļa izveidei.
11. Apstiprināt Noteikumus Nr. 1 „Valsts mērķdotācijas sadales kārtība
pedagogu darba samaksai vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs Saldus novada pašvaldībā”.
12. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 17 „Par grozījumiem saistošos
noteikumos Nr. 16 „Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem””.
Noteikt lielāku vidusskolēnu loku, kuriem būtu tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju, lai tā motivētu vidusskolēnus un atbalstītu
viņu interesi apgūt dažādas izglītības programmas, kuras piedāvā katra
no Saldus novada vidusskolām.
13. Grozīt Saldus novada domes 2014. gada 24. aprīļa domes sēdes
lēmumu „Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu Saldus pamatskolas ēkas
rekonstrukcijai”.
14. Izdarīt grozījumus 2014. gada 3. jūlija Saldus novada domes lēmuma
„Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Saldus sporta skolas ēkā” iesniegumu” 2. un 4. punktā.
15. Izdarīt grozījumus 2014. gada 3. jūlija Saldus novada domes lēmuma
„Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Druvas vi-
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dusskolas internāta ēkā” iesniegumu” 2. un 4. punktā.
16. Izdarīt grozījumus 2014. gada 27. februāra Saldus novada
domes lēmuma „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, paaugstinot pirmskolas izglītības iestādes Pasaciņa ēkas
energoefektivitāti” iesniegumu” 2. un 4.punktā.
17. Pieņemt ziedojumu 1000.00 euro apmērā no SIA „Tirdzniecības
nams „Kurši”” un 1000.00 euro apmērā no SIA „PF Vecauce”. Lēmuma
izpildes kontroli par ziedojuma izlietošanu atbilstoši Ziedojuma līgumā
norādītajam mērķim uzdot Saldus pagasta pārvaldes vadītājai.
18. Pieņemt ziedojumu 25000,00 euro apmērā no SIA „Baltrade”.
Lēmuma izpildes kontroli par ziedojuma izlietošanu atbilstoši līgumā
norādītajam ziedojuma mērķiem uzdot Saldus sporta skolas direktoram.
19. Piešķirt līdzfinansējumu 294,00 euro apmērā biedrības „Iniciatīvu
centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sabiedriskās aktivitātes „Gūsim
jaunus iespaidus un draugus” realizācijai, 300,00 euro apmērā biedrības
„Saldus vakari” sabiedriskās aktivitātes „Pasākuma cikls „Vēstures notikumi cilvēku likteņos”” realizācijai un 300,00 euro apmērā biedrības
„Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupa” sabiedriskās aktivitātes
„Akvareļglezniecības meistarklases mākslinieka – akvarelista E.Kunga
vadībā. Izstāde „Zelta rudens Latvijā. Akvarelis”” realizācijai.
20. Pārdot par brīvu cenu, nododot metāllūžņos, Nīgrandes pagasta
pārvaldei piederošo kustamo mantu – apkures katlu AK-1000.
21. Noteikt maksu par Saldus sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem:
Pakalpojums nosaukums

Mērvienība Maksa
ar PVN
(euro)

1.

Basketbola laukuma īre sportiskām
aktivitātēm

stunda

15.00

2.

Basketbola laukuma īre ar sportu
nesaistītām aktivitātēm

stunda

25.00

3.

Skvoša zāle (vienam cilvēkam)

stunda

3.50

4.

Skvoša inventāra komplekta noma
(rakete un bumbiņa)

stunda

1.50

5.

Aerobikas zāles īre

stunda

10.00

6.

Abonements aerobikas zālē

1 reize

1.50

7.

Abonements aerobikas zālē

10 reizes

12.00

8.

Abonements smagatlētikas zālē

1 reize

2.00

9.

Abonements smagatlētikas zālē

10 reizes

15.00

10.

Konferenču zāles īre

stunda

15.00

11.

Tenisa laukuma īre

stunda

10.00
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Tenisa inventāra noma

stunda

1.50

13.

Sporta zāles īre (vecā sporta namā)

stunda

7.00

Saldus sporta skola var pielāgot atlaides no augstāk minētiem maksas
pakalpojumiem, ja to izmanto:
Kategorija

Atlaide

1. Saldus pilsētas izglītības iestādes, izņemot konferenču 100 %
zāli
2. Invalīdi, pensionāri, kas izmanto aerobikas, skvoša,
smagatlētikas zāles un skvoša inventāra komplektu un
basketbola laukumu

100%

3. Bērni līdz 16 gadiem, kas izmanto aerobikas, skvoša,
smagatlētikas zāles un skvoša inventāra komplektu

50%

4. Bērniem līdz 16 gadiem grupu kolektīviem, kas
izmanto basketbola laukumu

50%

5. Darba dienās skvoša zāles un tenisa kortu īre

50%

22. Noteikt maksu par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldes sniegtiem pakalpojumiem.

DOMES SĒDE
23. Izbeigt īpašumtiesības un izslēgt no grāmatvedības uzskaites Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju „Saulītes”, Rubas pagasts.
24. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 16 „Par grozījumiem 2014.
gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 5 „Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2014. gadam””.
25. Iecelt Kursīšu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Viktoru Drukovski.
26. Izbeigt Saldus novada deputāta Viktora Drukovska pilnvaras pirms

termiņa sakarā ar viņa personisko rakstveida iesniegumu par deputāta
pilnvaru nolikšanu.

Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība” / „Dokumenti”.

AKTUALITĀTES
Festivāls “Saldie vārti” pieskandina Saldu
Sestdien, 23. augustā, vienā no retajām saulainajām mēneša
dienām, Saldū notika IV Starptautiskais Tautas muzikantu festivāls
“Saldie vārti”.
Jau rīta pusē Saldus ielas un laukumus pieskandināja muzikantu priekšnesumi, bet pirms pusdienas laika tirgus laukumā par godu
Baltijas ceļa 25. gadadienai tika slieti “Sardzes vārti”, kur interesenti
varēja aplūkot ieroču stendu.
Saldū piestāja arī leģendārie RAF busiņi brauciena “Ar
„Latvijām” pa Latviju” ietvaros. Pasākuma organizētāji, piedaloties
novada iedzīvotājiem, veidoja J.Rozentāla gleznas „No baznīcas” 3D
reprodukciju, kura būs apskatāma Mākslas muzejā “Rīgas Birža”.
Plkst. 10.00 pirmo reizi festivālu vēsturē visas kapelas satikās
mēģinājumā, lai saspēlētu Dižkoncerta koprepertuāru, kura dziesmu
apdares 100 muzikantu orķestrim veidojis Artis Šulbergs.
Dienas vidū festivāla teltī sākās Dižkoncerts, kura ievadvārdos
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa pateicās rīkotājiem,
dalībniekiem un skatītājiem, kā arī atgādināja situāciju pasaulē,
precīzāk, Ukrainā, un ieteica šajā grūtajā periodā atbalstīt vietējos
uzņēmējus, pērkot Latvijas ražotāju preci.
Festivāls tika atklāts ar Baltijas ceļam veltītu skaņdarbu. Tas
bija emocionāls un aizkustinošs priekšnesums, klātesošie piecēlās
kājās un sadevās rokās, dziedāja līdzi un atcerējās salīdzinoši nesenās
pagātnes notikumus.
Īsts zirga pajūgs, pilns ar saimniekam noderīgām lietām, labības
kūlīši, pīlādžu un ozolu vītnes- lielisku tirgus atmosfēru un stāstu
uzbūra režisore Sandra Medne un Jaunlutriņu amatierteātra aktieri.
Pasākumu atraktīvi un asprātīgi vadīja Liepājas teātra aktieris Edgars
Pujāts, kurš dažādās aktivitātēs iesaistīja arī skatītājus, tā pasākumu
padarot vēl lustīgāku un aizraujošāku.
Festivāla noslēgumā Tautas muzikantu biedrības valdes priekšsēdētāja Iveta Dukaļska atzīmēja, ka Latvijā ir tikai 10
pašvaldības, kuras novērtē tautas muzicēšanas nozīmi, tādēļ liels
paldies Saldus novada pašvaldībai, kura jau no 2011. gada ir festivāla
galvenā rīkotāja un finansiālā atbalstītāja.

Visus četrus gadus festivālu organizēja kultūras darba vadītāja
Zaiga Vēja, kapelas „Strops” vadītāja Agrita Pileniece un SIA „Saldus Tirgus” direktors Kaspars Skapsts. Prieks, ka katru gadu festivāla
rīkošanā iesaistās sadarbības partneri un atbalstītāji. Pasākums kļūst
daudzveidīgāks un bagātāks. Īpaša pateicība Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljonam, Danču vārtu ballītes “Lecam pa vecam
vasarā!” organizētājam DJ ZIGGY, kafejnīcai “Stikla pērlīšu spēle” un
visiem brīvprātīgajiem palīgiem!
Festivālu “Saldie vārti” kuplināja Saldus kapela “Strops”
(vadītāja Agrita Pileniece), Durbes tautas mūzikas kapela (vadītāja
Eva Smiltniece), Tārgales līvu kapela “Kāndla” (vadītāja Ilga Porniece), Ķekavas kapela “Klabatas” (vadītāja Ruta Meijere), Saldus
krievu kopienas ansamblis “Lira” (mākslinieciskais vadītājs Fjodors
Krupenkins), Ventspils blumīzeristi (vadītājs Ēriks Veselis), “Čia ir
dabar” no Rišķenai Lietuvā (vadītājs Aļģirdas Kuštis un Sandra Petrulene), Rucavas kapela “Paurupīte” (vadītāja Inta Jaunciema), Šauļu
ģimnāzijas kapela “Vieverselis” (vadītājs Arūnas Stankus), Alsungas
kultūras nama kapela “Suitu muzikanti” (vadītājs Modris Jēkabsons),
Nevarenai kultūras centra kapela „Boženta”, Lietuva (vadītājs Vidmantas Sabaļauskas), Saldus senioru akordeonistu ansambli „Akords”
(vadītājs Guntis Ābols).
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Maija
Rjabova
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AKTUĀLĀ INTERVIJA
Sākoties jaunajam mācību gada cēlienam, uz sarunu
aicinājām trīs pagājušā gada Saldus novada pašvaldības stipendijas “Medusmaize” ieguvējus- Elīzu Bulu, Elzu Burvi un
Valdi Dravnieku. Atgādināsim, ka 2013. gadā Saldus novada
pašvaldība pirmo reizi piešķīrusi stipendijas Saldus novadā
deklarētiem jauniešiem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt
Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai
ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Saldus novada
atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu novada iedzīvotāju
vidū. Stipendija ir 142 euro mēnesī no septembra līdz jūnijam,
un to jaunieši varēs saņemt visas bakalaura studiju programmas laikā.
Kurā no Latvijas augstskolu studiju programmām esat
izvēlējušies studēt un kādēļ?
Elīza: Mācos RTU par ķīmijas tehnologu. Šo profesiju izvēlējos,
jo ķīmija man vienmēr ir likusies aizraujoša; tas ir virziens, kurā var
daudz ko uzzināt, saprast un atklāt. Ķīmijas nozare šobrīd ir iespējām un
izaugsmēm bagāta. Kādēļ ķīmijas tehnologs, nevis vienkārši ķīmiķis?
Lai man nebūtu tikai teorētiskas zināšanas, bet, lai es varu šīs zināšanas
lietderīgi izmantot jebkurā virzienā, cerams, kādā veidā palīdzot Latvijai, varbūt pat pasaulei.
Elza: Es studēju Rīgas Stradiņa universitātē. Sākumā nevarēju
izvēlēties, kurā tieši programmā. Tā kā pēdējā skolas gadā aizvien
vairāk iepatikās ķīmija un arī CE eksāmenā ķīmijā rezultāts bija labs,
nolēmu studēt Farmācijas fakultātē. Vēlējos apgūt jomu, kurā būtu gan
jādomā līdzi, gan arī jādara kas praktisks. Šajā programmā viena no
sākuma prioritātēm ir cilvēka anatomijas izpratne, jo farmaceitam ir arī
labi jāpārzina cilvēka ķermenis, uzbūve, funkcijas. Jāzina arī bioloģija,
jo pirmās zāles cilvēkiem bija tieši augi.
Valdis: Esmu izvēlējies studēt Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes studiju programmā Datorzinātnes. Vēlējos studēt IT un,
manuprāt, šī ir vienīgā izvēle Latvijā.
Vai jau sen zinājāt, kur vēlaties studēt?
Elīza: Konkrēti nē. Ir bijušas daudzas lietas, ko es esmu
vēlējusies darīt, pamēģināt un ko es joprojām daru. Pēdējā vidusskolas
gadā es sapratu, ka, ja man ir jāizvēlas, ko atstāt kā hobijus un kam
pievērsties nopietni, tad šāda ir mana izvēle.
Elza: Vidusskolas gados domas mainījās bieži, sākumā vēlējos
studēt kaut ko saistībā ar mākslu vai valodām, kultūru. Pēc tam aizrāvos
ar bioloģiju, ģeogrāfiju, bija doma par žurnālistiku. 12. klasē kā izvēles
eksāmenus kārtoju bioloģiju un ķīmiju, vēlāk sapratu, ka vēlos studēt
RSU kaut ko saistībā ar cilvēku, veselību…
Valdis: 10. klasē vēl šaubījos un nevarēju izlemt starp
būvinženieriju un IT. 11. klasē salauzu kāju un programmēšanai
pievērsos daudz nopietnāk, jo neko citu darīt īsti nevarēju. Pēc tam
sekoja rezultāti - panākumi mācību olimpiādēs. Tad arī sapratu, ka ar IT
saistīšu savu turpmāko karjeru.
Kas skolas laikā jūs motivēja cītīgi mācīties?
Elīza: Nemāku teikt. Man nekad īsti nav bijusi vajadzīga
motivācija. Man patīk uzzināt jaunas lietas, man patīk lasīt. Viss ir
atkarīgs no cilvēka, un tu pats sevi vari vai nu motivēt vai demotivēt.
Elza: Jāatzīst, nebiju skolēns, kas mācījās līdz vēlam vakaram.
Šo to varēja paspēt pat starpbrīžos, arī pēc stundām, ja sanāca ko
gaidīt. Bet, kad bija prezentācijas vai kādi lielāki darbi, tad gan radās
iekšēja nepieciešamība izdarīt visu, cik vien labi var. Laikam jau mani
nemotivēja ne augsti vērtējumi, ne uzslavas, bet tieši tas, cik darba spēju
kādā projektā ielikt, cik noderīgu vai interesantu informāciju varu par
kaut ko atrast.
Valdis: Teikšu godīgi- tad, kad nopietni pievērsos
programmēšanai, visiem pārējiem mācību priekšmetiem vairs nepievērsu
uzmanību. Tāpēc motivācija mācīties skolā nebija. Tajā laikā vēl nekas
netika izsludināts par stipendiju, tāpēc atzīmes man nebija svarīgas.
Varbūt, ja zinātu par stipendiju ātrāk, būtu mācījies cītīgāk.
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4. Runājot par skolas gadiem, kuri ir tie sasniegumi, ar ko
visvairāk lepojaties? (konkursi, sports, olimpiādes).
Elīza: Godīgi sakot, tagad nespēju atcerēties kaut ko konkrētu.
Bija daudzas lietas: matemātikas olimpiādes, mākslas, ķīmijas, fizikas,
latviešu valodas, svešvalodu olimpiādes un konkursi. Man personiski
ļoti patika projekts „Kurzemes Mežu Mantinieki” no pamatskolas laikiem un „Jaunie Rīgas Sargi” no vidusskolas. Ļoti patika šādi patriotiskas un praktiskas dabas pasākumi.
Elza: Neatceros tādu skolas gadu, kad nebūtu bijusi kādās
olimpiādēs un konkursos. Esmu arī piedalījusies valsts olimpiādēs,
piemēram, latviešu valodā un bioloģijā, kur arī ieguvu godalgotas vietas. Bet nevaru teikt, ka par kaut kādām vietām būtu īpašs lepnums.
Drīzāk- prieks par sevis pārvarēšanu, kaut kā jauna iemācīšanos, tādi
iekšējie sasniegumi ir lielākā mana motivācija.
Valdis: Ir ļoti daudz vietas dažādu mācību priekšmetu novada
olimpiādēs, taču nozīmīgākie sasniegumi ir absolūti labākais rezultāts
Latvijas informātikas olimpiādē 11. klasē un 2. vieta 12. klasē, kā arī
dalība Baltijas informātikas olimpiādē. Un, ja nav saprotams, kāpēc bija
šaubas starp būvinženieriju un IT, tad pieminēšu 3. vietu fizikas valsts
olimpiādē 9. klasē.
5. Kā ikdiena augstskolā atšķiras no vidusskolas? Vai esat
iejutušies?
Elīza: Augstskolā, protams, ir savādāk, bet man patīk, ka
atbildīgs esi tikai tu pats, un tad slavēt vai nopelt vari tikai pats sevi. Un
augstskolā neviens tev „neskraida pakaļ”, kā tas vēl notiek vidusskolās.
Elza: Atšķiras, jo vidusskola, lai arī vidusskolēni to dēvē par
grūtu, ir tīrais nieks. Piemēram, vidusskolā lielākā daļa mācību notiek
stundās, bet augstskolā- lekcijās vai mājās.
Valdis: Nu jau gads būs pagājis un jā, varētu teikt, ka esmu iejuties. Vairāk brīva laika, jo vidēji nedēļā katru dienu sanāk 2 lekcijas, kas
ir aptuveni 4 mācību stundas skolā- gluži kā pirmajā klasē. Protams, tiek
rēķināts, ka tikpat daudz laika students velta mācībām patstāvīgi, taču
šo nekomentēšu.
6. Kā jūs varētu raksturot studentu dzīvi ārpus augstskolas?
Vai paši tajā piedalaties?
Elīza: Skolas dzīve ārpus studijām ir diezgan krāšņa. Es pati
ne vienmēr tajā piedalos, jo man jau ir pietiekami daudz darbu ārpus
skolas.
Elza: Studentiem ir dažādas iespējas- biedrības, sports, kori,
ballītes, vēl daži atrod laiku piestrādāt, atkarīgs no studiju programmas un no cilvēka, protams. Nedēļas nogalēs vēlējos mazliet atpūsties
no Rīgas kņadas. Uzskatu, ka studentiem pēc lekcijām un nodarbībām
ir jāatvēl laiks arī izklaidēm, savādāk zūd darba prieks, arī uzmanība,
ir lielāks nogurums. Galvenais- pareizi saplānot, cik laika aizņems izklaides un cik - mācības.
Valdis: Studentu dzīvi ārpus augstskolas neizbaudīju nemaz, jo
katru nedēļas nogali braucu uz Saldu mācīt jaunos programmētājus un
spēlēt ballēs vai diskotēkās.
7. Kā uzzinājāt par stipendiju “Medusmaize”? Vai pieteikums
un intervija sagādāja grūtības?
Elīza: Par stipendiju uzzināju no savas krustmātes, kura par to
izlasīja „Saldus Zemē”. Manuprāt, visā šajā procesā nebija nekas, kas
varētu sagādāt īpašas grūtības.
Elza: Par stipendiju uzzināju skolā, man tā šķita laba ideja, jo,
cik zinu, ik gadu Saldus skolas pabeidz spējīgi un talantīgi jaunieši,
kuriem pašvaldības atbalsts nozīmētu daudz. Nolēmu pieteikties, ar
dokumentāciju īpašas problēmas nebija, vajadzēja apkopot materiālus
par konkursiem un olimpiādēm, sabiedriskajām aktivitātēm un projektiem. Intervija sākotnēji šķita ļoti nopietna, tomēr no tās nav jābaidās- ir
vienkārši jāpastāsta par sevi…
Valdis: Par stipendiju uzzināju no vietnes “Twitter” vēl pirms
tā tika publiski izsludināta. Bet pēc tam jau bija raksts avīzē, un visi

AKTUĀLĀ INTERVIJA
mudināja, lai piesakos. Pieteikumu uzrakstīt bija viegli, jo iepriekš jau
biju pieteicies citām stipendijām, taču pirms intervijas biju ļoti, ļoti uztraucies. Bet pēc intervijas zināju, ka bija labi un stipendiju iegūšu.
8. Kā saņemtā stipendija sekmē mācības? Vai tā ir laba
motivācija censties vairāk?
Elīza: Protams. Šīs stipendijas dēļ, pirmkārt, es izjūtu lielāku
atbildību, apzinos, ka uz mani tiek liktas cerības. Bet ikdienā stipendija
dod vairāk laika, lai domātu par mācībām un veidiem, kā pilnveidoties,
nevis par naudas pelnīšanu.
Elza: Savā ziņā rodas satraukums, īpaši eksāmenu laikā. Stipendija ir vairāk kā motivācija attaisnot tās piešķiršanu un darīt visu
godprātīgi.
Valdis: Saldus novada pašvaldības stipendija motivē dabūt
vidējo atzīmi virs 7.5, jo tieši tik vajag, lai stipendiju turpinātu saņemt
arī turpmākos gadus.
9. Ko varat ieteikt šī brīža 12. klases skolniekiem? Jo arī
nākamgad pašvaldības stipendija studentiem būs pieejama…
Elīza: Nekad nevajag baidīties no savām idejām, jo nereti tieši
provokatīvākās lietas ir tās, kas spēj kaut ko mainīt, parādīt jaunu ceļu!
Šī stipendija ir iespēja īstenot savas idejas un mērķus. Nevajag baidīties
un domāt “ar ko tad es esmu īpašs?”, vajag tikai pamēģināt, un arī
mēģinājums vien jums dos pieredzi.
Elza: Varu ieteikt būt aktīviem, iesaistīties gan skolas, gan Saldus novada aktivitātēs, nevis sēdēt maliņā. Protams, jānotur arī vidējā
atzīme gana augstu. Vārdu sakot, godam jāaizvada pēdējais gads,
jāpārbauda un jāpierāda, ko spējat.
Valdis: Ja gribi naudu, tad uzlabo vidējo atzīmi un esi aktīvs!
10. Vai pēc studiju beigšanas plānojat atgriezties Saldū?
Elīza: Nevaru neko solīt, jo dzīvē visādi gadās un rodas dažādas
iespējas, bet savas mājas es mīlu un te atgriezīšos. Noteikti ne uzreiz
pēc augstskolas, labprāt savas zināšanas papildinātu ārzemēs, iegūtu
pieredzi un tad attīstītu kādu ideju šeit pat.
Elza: Saldū varētu būt gan prakses, gan darba iespējas. Grūti jau
saplānot, kas būs pēc vēl četriem gadiem. Katru nedēļu pēc nodarbībām
braucu atpakaļ uz Saldu, iespējams, ka tā būs arī pēc studijām.
Valdis: Viss ir atkarīgs no darba un biznesa iespējām.

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Daudzdzīvokļu mājas biedrība ierīko
ugunsdrošības sistēmu
Saldus pilsētas daudzdzīvokļu mājas biedrība „Rozentāla 15” ir
īstenojusi CEMEX Iespēju fonda līdzfinansēto projektu “Ugunsdrošība
daudzdzīvokļu mājās”.
Projekta mērķis- preventīvi nodrošināt drošu dzīves vidi
J.Rozentāla ielas 15 mājas iedzīvotājiem. Īstenojot šo projektu, biedrība
cer, ka arī citu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji iedvesmosies un veiks
ugunsdrošības pasākumus savās mājās. Projekta ietvaros tika uzstādīti
dūmu detektori daudzdzīvokļu mājas pagrabos un kāpņu telpās. Detektori ir savienoti ar centrāli, uz kuru nonāk signāls, ja pagrabos
vai kādā no četrām kāpņu telpām rodas piedūmojums. Centrāle ir
savienota ar apsardzes uzņēmuma sistēmu, kuras ikmēneša apkalpošanas
izmaksas biedrība sedz no mājas apsaimniekošanas līdzekļiem. Veiktie
darbi nodrošinās operatīvu reaģēšanu uz
ugunsdrošības sistēmas trauksmi.

Īstenots projekts „Nometne „Zeme-gaiss-ūdenscilvēks””
Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība” iesaistījās Latvijas Vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā un saņēma
līdzfinansējumu vides dienas nometnes organizēšanai. Vēl tika iesniegts projekts Saldus novada pašvaldības projektu fondā, līdz ar to
gūstot atbalstu papildus projekta aktivitātēm. Apvienojot abu projektu
finansējumu, nometnes dalībniekiem tika līdz minimumam samazināta
maksa par piedalīšanos nometnē.
Nometnes veiksmīgai norisei tika piesaistīts pieredzējis nometnes vadītājs un pasniedzēji. Nometne notika Striķu pamatskolā,
kura ir piemērota dažādām vides aktivitātēm.
Nedēļas garumā nometnes dalībnieki darbojās komandās –
tika gatavoti ēdieni, veidotas aproces un vēja rādītāji, pētīts augsnes
slāņojums, norisinājās māla darbnīca, notika brauciens ar laivām, kā
arī tika veikti dažādi eksperimenti. Nometnes noslēgumā bija kopīgs
pasākums ar vecākiem – foto orientēšanās, zupas vārīšana un Rūķīšu
maizes cepšana.
Informāciju sagatavoja Saldus rajona attīstības biedrības projekta vadītāja Baiba Kūma

Jaunajā mācību gadā jauns sporta inventārs
pirmsskolām
Jaunais mācību gads priecīgi sāksies Saldus novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītajam projektam “Sporta
inventāra iegāde Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras
īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, bērndārznieki varēs izmantot jaunu, krāsainu un interesantu sporta inventāru. Inventārs izvēlēts,
ņemot vērā bērnu vecumposma īpatnības un fiziskās spējas. Uzmanība
pievērsta gan bērnu koordinācijas, līdzsvara un stājas attīstības
veicināšanai, gan arī pirkstu sīkās muskulatūras attīstībai, kas ir pamats
gan valodas, gan citu prasmju apguvei.
Iegādātais inventārs ir izmantojams iestāžu sporta nodarbību
telpās, lielākā daļa inventāra, piemērotos laikapstākļos - arī ārpus
telpām. Inventāru piegādā SIA “Akute”.
Projektam piešķirts valsts budžeta finansējums 5500 euro apmērā,
Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir tikpat
liels – 5500 euro. Projekta kopējais budžets – 11 000 euro.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu
vadītāja Liene Klagiša

Informāciju sagatavoja biedrības
“Rozentāla 15” projektu vadītāja Baiba
Kūma
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PAGASTOS
Kursīšu pagastā

19. jūlijā Kursīšu pagasta pludmales volejbola laukumā
norisinājās volejbola sacensības projekta “Starppagastu jauniešu pludmales volejbola sacensības “Kursīši 2014”” ietvaros. 1. vietu izcīnīja
Kursīšu komanda “Ēēē” (Aija Levenoviča, Marta Siksna, Inguss Blinds,
Kaspars Circenis), 2. vietu ieguva Saldus komanda “Kaža un draugi”, bet 3. vietā- Kursīšu komanda “Brašie”. Kopvērtējumā par projekta uzvarētāju kļuva Kursīšu pagasts. Sacensības organizēja Kursīšu
jauniešu neformālā grupa sadarbībā ar Kursīšu attīstības biedrību “KABata”. Sacensības notika Saldus jauniešu domes “Es un mēs” realizētā
projekta “Jauniešiem Saldus novadā” (finansē Saldus novada pašvaldība.
Līdzfinansē CEMEX iespēju fonds) ietvaros.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Laima Tiļļa

Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar kultūras darba organizatori Laimu Tiļļu un bibliotēkas-informācijas centra vadītāju
Mārtiņu Lagzdonu izstrādājusi projektu „Ceļojums vīriešu pasaulē”,
kas tika iesniegts biedrības „KIT” izsludinātajā projektu konkursā
„Ceļojums” (finansiāli atbalsta Saldus novada projektu fonds). Projekts
guvis daļēju atbalstu EUR 486 apmērā.
Projekta mērķis ir organizēt orģinālpasākumus Kursīšu pagastā,
tā motivējot Kursīšu vīriešus iesaistīties kultūras dzīvē. Projekta ietvaros paredzēta foto izstāde bibliotēkā-informācijas centrā un pasākums
par godu pagasta vīriešiem. Pasākums, kurš plānots novembrī, sagaidot
Lāčplēša dienu, tiks veltīts pagasta vīriešiem, tā veidošanā iesaistot pagasta amatierkolektīvus. Projekta vadītāja- Laima Tiļļa.
Informāciju sagatavoja Kursīšu attīstības biedrība „KABata”
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lagzdons

Nīgrandes pagastā

9. un 10. jūlijā Kuldīgas Galvenā bibliotēka organizēja 5. vasaras novadpētniecības nometni “Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas
forma”. Nometnē piedalījās ap 60 bibliotekāru no Kurzemes, tai
skaitā pārstāvji no Zirņiem, Ezeres, Lutriņiem, Vadakstes Pampāļiem,
Ošeniekiem, Nīgrandes, Saldus un Kursīšiem.
18. jūlijā sociālā darbiniece Ilzīte Griķe un bibliotēkasinformācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons organizēja Kursīšu pagasta pensionāru un iedzīvotāju ekskursiju uz Rundāles novadu.
Kursīšnieki Andris Meļķerts un Sandis Ābolkalns ir to 69
laimīgo bērnu un jauniešu starpā, kuru domraksti tiks publicēti īpašā
grāmatā. Domrakstu konkursu bērniem “Kā atmodināt Saulcerīti?”
rīkoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs,
un tā mērķis bija rosināt bērnu rakstīšanas un lasīšanas prasmi, kā arī
interesi par bibliotēkām un to pakalpojumiem.
Ar prieku paziņojam, ka Bērnu un jauniešu žūrija 2014 ir klāt!
Kursīšu pagasta bērni, jaunieši un pieaugušie aicināti iesaistīties akcijā
„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2014” pagasta un skolas bibliotēkās.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Jūnija dienas Kursīšu pamatskolā nesa rūpīgu ikdienas darbu
jaunā rotaļlaukuma konstrukciju izveidē, zāles un skolas sapošanā izlaidumam un mācību gada veikuma izvērtēšanā.
11. jūnijā Saldus BJC ielūdza uz pateicības pasākumu
skolotājus, kuri interešu izglītības jomā kopā ar saviem audzēkņiem
novadā un ārpus tā guvuši panākumus. Vides izglītībā pateicība tika izteikta skolotājai Ivetai Strikasai.
13. jūnijā skolotāja Aija Slūtiņa kopā ar 9. klasi svinēja izlaidumu. Klase bija arī projekta „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības
veicināšana Saldus novadā” dalībnieki.
Informāciju sagatavoja Kursīšu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā Iveta Strikasa
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20. jūlijā Nīgrandē notika sacensības pludmales volejbolā
“MIX”. Uz sacensībām bija ieradušās 6 komandas. Trešajā vietā
ierindojās Māris Veinbergs (Dundaga) un Anete Stepanova (Nīgrande).
2. vietā- Arta Vītola (Skrunda) un Jevgeņijs Sikuriņecs (Nīgrande). Pirmo vietu izcīnīja skrundenieki Ieva Rutka un Jānis Jerumanis.
9. augustā notika gadskārtējie sporta svētki. Sacensību
dalībnieki varēja sacensties futbolā, volejbolā, frīsbijā, šautriņu mešanā,
basketbola soda metienos un zābaka mešanā.
Futbolā komanda “Apvienotie” (Ezere, Kursīši) ierindojās
pirmajā vietā, otrajā- “Nīgrande”, bet trešajā- “Kalni”.
Volejbolā piedalījās piecas komandas. Veiksmīgākie bija “Komanda”( J. Sikuriņecs, A. Vītola, M. Dobrovoļkis, M. Baķis), 2. vieta
komandai “Ezere”, bet 3. vieta- komandai “Jauktie”.
Vispopulārākais sporta veids svētkos bija frīsbijs, tajā startēja
piecpadsmit komandas.
Arī bērniem visas dienas garumā tika piedāvātas dažādas
sportiskās aktivitātes- riņķīšu mešana, šautriņas, basketbola soda metieni, skriešana, riteņbraukšana un lēkāšana batutā. Skaistas balvas
sporta svētkiem sagādāja Nīgrandes pagasta pārvalde. Par garšīgām un
veselīgām balvām parūpējās sponsori- Juris Bērziņš, Valda Bišmane, IU
„Silaiņi” un Sintija Zunde. Paldies mūsu dīdžejam Guntaram Sarģelim.
Diena bija izdevusies!
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta sporta darba organizatore Sanita Stepanova

Pampāļu pagastā

Jau ceturto gadu Pampāļu pagasta pensionāri aicina viesos draugus. Šogad 12.jūlijā Pampāļos pulcējās pensionāri no Sabiles, Skrundas,
Zaņas un Pampāļiem. Pasākuma devīze- “Bērnība, kur sapņi atplaukst”.
Katram kolektīvam bija jāsagatavo mājas darbs par bērnības tēmu.

PAGASTOS
Pasākumu kuplināja
Zanes un Alises Ņukšu muzikālie
priekšnesumi. Par atrakcijām un rotaļām rūpējās Aija Krecere. Saņēmām
labus vārdus par sirsnīgo atmosfēru un jauki pavadīto laiku. Paldies
visiem, kuri mūs apciemoja!
Paldies novada deputātam Petram Brazdauskim, pārvaldes
vadītājam Gintam Homanim, sociālajai darbiniecei Dacei Daugelei
un kultūras nama vadītājai Inārai Kārkliņai par idejām un palīdzību
pasākuma organizēšanā.
Ceram uz Pampāļu pagasta pensionāru lielāku atsaucību un atbalstu dažādu pasākumu rīkošanā un apmeklēšanā!
Informāciju sagatavoja Pampāļu pensionāru biedrības “Sarma” dalībniece Veronika Cekule.

Lutriņu pagastā

18. jūlijā J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstādes “Saldus novadnieki laikā un telpā” ietvaros Lutriņu bibliotēkā vadītāja
Ligita Popsujēviča bija sarīkojusi interesantu pasākumu “Gleznotājs un
modelis”. Modeļus pārstāvēja tēlniece Arta Dumpe, viņas dzīvesbiedrs
Viktors Ivbulis un paši mākslinieki, kas savu laiku pozējuši citiem vai
zīmējuši pašportretus. Brīvā gaisotnē mākslinieki dalījās atmiņās par
izstādīto darbu tapšanu. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja izvēlēties
sev tīkamāko mākslas darbu. Bibliotēkas vadītāja ar piemiņas veltēm
teica paldies skatītāju simpātiju ieguvējām - māksliniecēm Guntai
Kraulerei par darbu „Pašportrets” un Aijai Bricei- Bergai par darbu
„Zemnieks”.
No 29. augusta līdz 3. septembrim Saldus pusē viesojās
Šveinfurstas (Schweinfurst, Vācija) Montesori skolas delegācija direktora Frīdriha Kuehorna (Friedrich Kuehhorn) vadībā. 1.septembrī
viesi piedalījās Zinību dienas pasākumā Lutriņu pamatskolā, tikās ar
trušu audzētājiem Lutriņos, viesojās trušu audzētāju asociācijā, kā arī
apskatīja Latvijas skaistākās vietas. Šīs sadarbības pamatlicēja ir bijusī
Lutriņu pamatskolas skolotāja Aija Mauriņa, kura jau daudzus gadus
dzīvo Vācijā.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore Agrita Pileniece

Vadakstes pagastā

No 30.jūnija līdz 4.jūlijam Vadakstes pagasta bibliotēkā bija
apskatāma ārstniecības augu grāmatu izstāde. Grāmatas no savām
privātajām kolekcijām atnesa un parādīja Ildze Luters, Inguna Apriķe
un Telma Balande.
4. jūlijā kā noslēgums ārstniecības augu nedēļai norisinājās
pasākums „Ārstniecības augu ievākšana un lietošana”. Tajā ar savām
zināšanām un pieredzi dalījās Inguna Apriķe, Telma Balande un
Nadežda Mačuka. Pasākums noslēdzās ar zāļu tēju degustēšanu.
11. jūlijā Vadakstes bibliotēkā notika tematiskais pasākums,
kas tika veltīts Jūras svētkiem. To organizēja Elvita Tēra. Noslēgumā

bibliotekāre Līva Apriķe pastāstīja par savu pieredzi Baltijas jūras
ekspedīcijā “Mana jūra”, kad ar kājām tika veikti 300km no 500km garā
Latvijas teritorijas jūras krasta.
Informāciju sagatavoja Vadakstes pagasta bibliotekāre Līva
Apriķe
15. augustā notika pasākums „Iepazīsti Vadaksti”, kurā
piedalījās 15 dalībnieki. Uzdevums bija pēc fotogrāfijas atpazīt
vēsturiskas vietas Vadakstes pagastā un atbildēt uz jautājumiem.
Vairākas vietas bija saistībā ar bibliotēku, jo šogad tā svin 90 gadu jubileju. Pasākumu organizēja skolniece Elīna Dvarišķe, bibliotekāres Līva
Apriķe, Aina Statkus un pensionētā bibliotekāre Alina Dvarišķe, kura
pēc tam deva izsmeļošas atbildes uz visiem jautājumiem par katru no
vēsturiskajiem objektiem. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki cienājās
ar Apriķu ģimenes dāvātu svaigu medu ar rupjmaizi. Paldies pasākumu
organizētājiem!
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja Aina Statkus

Zaņas pagastā

19. jūlijā svinējām tradicionālo kultūras pasākumu
“Ūdenssvētki”. Kā jau ierasts, arī šogad pasākums sākās plkt. 7:00
ar makšķerēšanas sacensībām, kurās piedalījās 25 dalībnieki. Plkst
14:00 svētku programma turpinājās Baļķulejas brīvdabas estrādē ar
netradicionālo sporta spēļu programmu dažādām vecuma grupām gan
sieviešu, gan vīriešu konkurencē, kā arī paralēli notika radošās darbnīcas
pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Apbalvošanas ceremonijā
pasākuma dalībniekus un viesus izklaidēja brāļi Miks un Didzis Jurovi
no Nīgrandes. Līdz pat rīta gaismai par lustīgu zaļumballi parūpējās
grupa “Blice” no Brocēnu novada.
Īpašs paldies par veiksmīgu pasākuma norisi un sadarbību
Zaņas pagasta pārvaldes vārdā sakām Ivo Līcim (SIA “Džons IL”),
Sergejam Vereteļņikam un citiem sponsoriem, kā arī apdrošināšanas firmai “Gjensidige”.
9. augustā atzīmējām Zaņas pagasta 60. dzimšanas dienu
pasākumā “Zaņas pagastam- 60”, uz kuru tika aicināti visi bijušie un
esošie zaņenieki. Koncertu kuplināja bijušās grupas “Eolika” solists
Viktors Zemgals. Skolas aktu zālē bija apskatāma Zaņas pagasta foto
izstāde. Paldies ikvienam iedzīvotājam, kurš dalījās ar saviem foto
krājumiem un paldies A.Jurovai par to apkopošanu un noformēšanu.
Paldies B. Puķītei un E. Freimanei, kuras pasākuma viesus un
apmeklētājus laipni sagaidīja Zaņas pagasta vēstures materiālu krātuvē.
Paldies Dz. Kiršteinai un arī citiem iedzīvotājiem par dalīšanos atmiņās.
Liels paldies visai darba grupai, kura palīdzēja tapt svētkiem.
Augusta vidū aizvadījām sporta svētku pasākumu “Vasara
– 2014”. Kā jau ierasts katru gadu, šajos svētkos pulcējās vietējie
iedzīvotāji un viesi no kaimiņu pagastiem un Saldus.
Paldies ikvienam, kas šos svētkus kuplināja ar savu dalību un
klātbūtni. Zaņas pagasta pārvaldes vārdā sakām paldies ikvienam šo
sporta svētku sponsoram.
Informāciju sagatavoja Zaņa pagasta kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska
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PAGASTOS
Zvārdes pagastā

Kā jau katru gadu, arī šogad jūlija pirmajā nedēļā Striķu
pamatskolā tika organizēta angļu valodas nometne „ENGLISH BIBLE
CAMP”, kuru kuplā skaitā apmeklēja bērni gan no Zvārdes pagasta, gan
no Saldus pilsētas un novada.
6. augustā Zvārdes pagasta „Andulaišos” notika starptautisks
pasākums „Miera rudzu kulšana”. Tika nokults rudzu lauks, no kura
ražas Vācijā ceps Miera maizi. Pasākumā piedalījās Zvārdes vokālais
ansamblis „Druve”, priecējot viesus un māju saimniekus ar latviešu tautas dziesmām.
9. augustā jautrība un azarts piepildīja Striķu muižas parku
sporta spēļu pasākumā. Četras komandas sparīgi cīnījās par godpilnajām
vietām. Uzdevumi prasīja gan veiklību, gan atjautību, gan izturību, bet
visvarīgākais šoreiz bija komandas saliedētība.
Gaidot rezultātus, dalībniekiem bija atpūtai veltīts laiks pie
ugunskura, kas bija sagatavots desiņu cepšanai. Par to liels paldies
Imantam Kaudzem.
Balvas, diplomus un ciešus rokas spiedienus ieguva: 1. vieta
„Mencas” , 2. vieta „Asie pipari”, 3. vieta „Re-Re”. 4. vietas ieguvēji
„Čikitas” arī saņēma pateicības rakstus un mierinājuma balvas.
Sporta Spēles vadīja lielisks tiesnešu sastāvs-Matīss, Līva,

Rasma, Rebeka, Alise, Livita un Sintija. Paldies viņiem par atsaucību,
izturību un jauki pavadītu dienu Striķu muižas parkā.
9. augusta vakarā Striķu muižas parka estrādi piepildīja jautri
smiekli. Lutriņu amatierteātris „Atvars” priecēja ļaudis ar izrādi „Puķu
brokatis”, parādot variācijas iz dzīves ar kārtīgu devu humora. Paldies
par šo iespēju režisorei Sarmītei Kaufmanei.
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Sintija Krūza

AKTUĀLAIS PASĀKUMS
Saldus novadā sveic Zelta ģimenes
20. augustā Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā pulcējās trīs
pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadu – Saldus novada Zelta pāri.
Uz pieņemšanu pie Saldus novada domes priekšsēdētājas Indras Rassas un Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Silvijas Jakševicas šoreiz bija ieradušies Austra un Māris Jēči, Vilma un
Valentīns Frolovi, Aisma un Juris Straumes.
Kā smējās paši pieņemšanas dalībnieki, viņi bija atnākuši
„pagarināt laulības līgumu”. Gan priekšsēdētāja, gan Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja vēlēja veselību un kopā nodzīvot vēl daudz gadu.
Pie kafijas tases katrs pāris pastāstīja par savu iepazīšanos,
par dzīvi un savu vislielāko dārgumu – bērniem, mazbērniem un pat
mazmazbērniem. Šo cilvēku dzīvesprieks un neatlaidība iedvesmo.
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Klausīties mūsu Zelta ģimeņu stāstos ir kā uzzināt zelta atslēgu saticīgai
un laimīgai ģimenes dzīvei.
Muzikālu akcentu pieņemšanā ar Zelta pāru jaunības melodijām
ieskandināja Raimonds Patmalnieks.
Saldus novada pašvaldība Zelta ģimenes sveic no 2013. gada
15. maija, kad uz svinīgu pasākumu tika uzaicināti visi Saldus novada
Zelta pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Apsveiktie pāri
saņem arī vienreizēju naudas balvu EUR 71 apmērā.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

No kreisās- Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Vilma un Valentīns Frolovi, Aisma un Juris Straumes, Austra un
Māris Jēči un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.
/V.Mežnora/
No sirds sveicam jubilārus!
Saldus novada dome
Ezeres pagastā
Ilga Rožkalne- 50
Kazis Žaļims- 50
Viļus Kļauza- 55
Jovita Žaļima- 55
Staņislava Jese- 60
Gunārs Šmits- 60
Anna Šmāla- 80

Nīgrandes pagastā
Lienīte Auka- 55
Biruta Blumberga- 55
Gene Brenča- 55
Egils Grāveris- 55
Daina Jaunzeme- 55
Rudīte Sūngaile- 55
Kosts Lisausks- 60
Astra Romanova- 65
Grigorijs Dubovs- 90

Apv. Jaunauces un Rubas pagastā
Raimonds Miezis- 50
Austra Radvila- 70
Ilga Lazdiņa- 80
Oskars Kudiņš- 50
Mārtiņš Maniņš- 50
Zigfrīds Fundurs- 55
Vitauts Juškevics- 55
Leonīds Agejevs- 65
Andris Grietnieks- 70
Adolis Pečjuļonis- 70
Olita Šķirmante- 75
Lidija Kudiņa- 80
Antoņina Liģeiķe- 85
Apv. Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā
Anita Cāzere- 50
Inita Balcere- 60
Valda Kornejanova- 60
Dzintra Gūtmane- 70
Ruta Vlasova- 70
Olita Novada- 80
Jānis Ogulis- 50
Aina Celmiņa- 65
Maija Semjonova- 65
Ināra Līdaka- 70
Rasma Virsnīte- 70
Kursīšu pagastā
Dzidra Lapa- 75
Lutriņu pagastā
Zenta Jansone- 70
Dzidra Macaļa- 70
Jons Linausks- 75
Emilija Vera- 90

Novadnieku pagastā
Margota Treinovska- 50
Ainis Mozoļevskis- 50
Indra Mileška- 60
Māris Kapačs- 60
Astrīda Fridrihsone- 60
Anita Buša- 60
Ēvalds Vizulis- 65
Gunārs Austrums- 70
Līvija Brēdava- 70
Skaidrīte Šķērstiņa- 75
Marija Ceruse- 92
Pampāļu pagastā
Albīna Adamovičute- 50
Raimonds Rozenbahs- 50
Tālis Meļķis- 55
Dzidra Stončus- 55
Elga Janševska- 80
Saldus pagastā
Gražinute Puiga- 50
Larisa Šmakova- 55
Lūcija Grāviņa- 60
Jānis Rubulis- 60
Ināra Karlsone- 65
Kārlis Reinkops- 65
Arnis Lapiņš- 80
Smaida Auguste- 85
Vadakstes pagastā
Mārīte Lundberga- 55
Aija Murevica- 60
Zigurds Āboliņš- 85
Jāzeps Bleidelis- 90
Apolonija Sauša- 91
Zaņas pagastā
Žanis Ķēpulis- 92
Zirņu pagastā
Ausma Macīte- 75
Valentīna Oklāne- 95

Imants Džulis- 60
Irēna Šmita- 70
Saldus pilsētā
Pēteris Alksnis- 70
Vija Jēkabsone- 70
Gaļina Podgurska- 70
Rita Rozentāle- 70
Vēsma Skapste- 70
Melita Upeniece- 70
Dzintra Valaika- 70
Andris Vēza- 70
Elga Bērziņa- 75
Nikolajs Dubatovka- 75
Rita Grieze- 75
Anfisa Jeremejeva- 75
Māris Jēcis- 75
Nadežda Jēkabsone- 75
Guna Lagzdiņa- 75
Gaļina Poļakova- 75
Ernests Reimanis- 75
Marta Varnovska- 75
Oļegs Andrejevs- 80
Ārija Bērziņa- 80
Ausma Buša- 80
Erna Čunčule- 80
Anatolijs Durnovs- 80
Agrīte Freimane- 80
Malvīne Janmeija- 80
Marija Lāce- 80
Silvija Rudevica- 80
Vēra Sačkina- 80
Elvīra Šulca- 80
Jozaps Aleļūns- 85
Visvaldis Birgersons- 85
Raisa Morozova- 85
Lilija Pūce- 85
Tatjana Prokofjeva- 90
Lūcija Linde- 91
Ženija Švāne- 91
Krišs Refelds- 92
Irma Oliņa- 94
Olga Lase- 95
Erna Cintiņa- 98
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un uzvārds
netiktu publicēti Saldus novada informatīvajā
izdevumā „Saldus Novada Vēstis”, lūdzu, līdz
mēneša 25. datumam zvaniet pa tel. 63807444
un izsakiet savas vēlmes.

Zvārdes pagastā

PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

7.09. plkst. 16:00

Animācijas filma „PASTNIEKS PETS”. Ieeja EUR 1.00

25.08. - 30.09.

Fotokluba „Es daru” jubilejas foto izstāde „F.4”

14.09. plkst. 16:00

Animācijas filma “Pībodija kungs un Šērmens”

1.09. – 30.09.

Novadpētniecības izstāde „Saldus novada piecgade”

28.09. plkst. 15.00

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, Saldus kultūras centrs aicina uz Atpūtas pēcpusdienu kopā ar leģendāro aktrisi
Veltu Skursteni un Saldus akordeonu ansambli „Akords”.
Ieeja bez maksas

1.09. – 30.09.

Zibenskonkurss: “Atpazīsti un iepazīsti dzejnieces I. Zanderes grāmatu varoņus!”

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
17.05. - 13.10.

Izstāde „Medicīna un farmācija Saldus novadā”

12.06. - 15.09.

Izstāde „Mercedas Briedes keramika”

13.09. plkst. 10.00

Projekta Latvijas - Francijas starptautiskā sadarbība –
keramikas mākslas zināšanu padziļināšanai un nozares
aktivizēšanai noslēguma pasākums. Programmā: M. Briedes Keramikas izstādes noslēgums, amatnieku tirdziņš,
paraugdemonstrējumi, muzikāli priekšnesumi

20.09. - 24.11.

Izstāde no muzeja krājuma „Krēslā”

„Dzejas dienu maratons”
15.09. plkst.17.00 „Tautas skaitīšana”. Lasīsim kopā Jāņa Petera dzeju un
dziedāsim dziesmas ar dzejnieka vārdiem. Bibliotēkā
16.09. plkst.16.00 „Mūzas satiekas”. Dzeja un dziesmas saldenieku izpildījumā.
Līgo skvērā
17.09. plkst.13.00 „Vasaras sniegs”. Literāra dzejas pēcpusdiena. Tikšanās ar
dzejnieku Aivaru Eipuru. Bibliotēkā
18.09. plkst.15.00 „Esmu skārienjūtīgs”. Tikšanās ar mūziķi un dzejnieku Andri
Kiviču. Saldus Mūzikas un Mākslas skolas zālē
19.09. plkst.11.00 „Dziedami, dancojami, spēlējami, minami dzejoļi, skaitīkļi un
…”. Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi. Radoša darbnīca „Dzeja ilustrācijās”
kopā ar mākslinieci Ūnu Laukmani. Bibliotēkā
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PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM

25.09. – 26.09.

ESIP konkurss „iESkaties”.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
26.08. – 5.10.

Mākslinieces Gunas Halamas Leites foto izstāde „CEĻI”

12.09.

Jaunlutriņu mazpulka rudens ražas un projektu izvērtēšanas
forums projekta „Mazpulki rullē” ietvaros

19.09. plkst. 11:00

Dzejas dienu pasākums "Man ir runcis Francis". Tikšanās
ar rakstnieku Uldi Ausekli un mūziķi Uldi Fridrihsonu.
Pasākumu organizē Ošenieku bibliotēka sadarbībā ar
Jaunlutriņu pamatskolu, atklājot jauno Bērnu žūrijas sezonu. Jaunlutriņu Tautas namā

1.09. - 30.09.

Literatūras izstādes veltītas rakstniekiem jubilāriem, noteiktiem tematiem un aktualitātēm

20.09. plkst. 14.00

Pasākums „Portrets tuvplānā – Sandra Vensko”, tikšanās
ar Liepājas literāti

1.09. - 30.09.

Projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”
literatūras izstāde Kursīšu bibliotēkā. Izstāde vairāk nekā
70 dažādas latviešu oriģinālliteratūras grāmatas

SALDUS PILSĒTĀ UN NOVADĀ
27.09.

Tūrisma dienas pasākumi

KAPELLERU NAMĀ
Otrdienās

No plkst. 18.00 līdz 19.30 jogas nodarbības. Tel. 29707975

30.08. – 30.09.

J. Rozentāla mākslinieku grupas gleznu izstāde "Ja ikviens
tik zemē sētu..."

4.09.

Dziesmu vakars projekta “Jaunietis Kapelleru namā ietvaros”

11.09.

Foto diena projekta "Jaunietis Kapelleru namā" ietvaros

19.09.

Projekta "Jaunietis Kapelleru" namā noslēguma pasākums

KURSĪŠU PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
13.09.

Cieceres tirgus

27.09.

Miķeļdienas tirgus

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
19.08. - 29.09.

Foto izstāde „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā”

1.09. - 30.09.

Literatūras izstāde „Rudens saulespuķe” (Saldus un
Brocēnu novadu dzejnieku literārā daiļrade) bibliotēkā

12.09. plkst. 19.00

Lašupes dzelzceļa stacijā Kurzemes Dzejas dienu ietvaros
notiks literārs pasākums „Sirds uz perona”

19.09. plkst. 19.00

Literāri muzikāls dzejas vakars kopā ar Ojāru Ulmani,
Maritu Snipki, Kasparu Krastiņu un Zigurdu Tursu Lutriņu
klubā

JAUNIEŠU INICIATĪVAS CENTRĀ “ŠĶŪNIS”
13.09. plkst. 13:00

Lejaskurzemes politiski represēto biedrības 25 darba gadiem veltīts pasākums “Nekas nav aizmirsts, neviens nav
aizmirsts”

24.09. plkst. 9:00

Bezmaksas informatīvais seminārs jauniešiem par
uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām

NĪGRANDES PAGASTĀ
20. 09. plkst. 20:00

Lorijas Vudas un Hardija Madzuļa koncerts. Pirmajā daļā
skanēs dueta populārākās romantiskās dziesmas, bet otrajā
daļā spēlēs Latvijā vienīgais Jauniešu apvienotais simfoniskais orķestris. Kalnu kultūras namā

13.09. plkst. 10.00

Sporta svētki Pampāļu parkā

13.09. plkst. 21.00

Zaļumballe Pampāļu parkā

25.09. - 20.10.

Projekta “Ceļojums laikā Pampāļos jeb pašiem sava
muzejnakts” ietvaros tiek rīkota skolas muzeja un A.
Hartmaņa vēstures kolekcijas eksponātu izstāde Pampāļu
bibliotēkā. Projektu atbalsta biedrība KIT

26.09. plkst. 18.00

Ar pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras nama atbalstu
notiks galvaspilsētas mākslinieku programma “Rožu tēja”
jeb Dejas dienas Pampāļos. Kultūras namā

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
13.09. plkst. 11.00

Sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem

20.09.

Saldus novada folkloras svētki

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

7.09. plkst. 12:00

Motokross Bērzu trasē

10. 09. plkst. 15:00

Sacensību “Kalnsētas apļi 2014” 4.kārta. Kalnsētas parkā

12.09. plkst.10:00

Zonu sacensības futbolā 2001. - 2002.g.dz. un 1999.(98.) 2000.g.dz. Druvā, Saldū, Brocēnos

17.09. plkst.10:00

Sacensības futbolā vidusskolām. Nīgrandes pagasts Kalnos
un Saldus pagasta Druvā

17. 09. plkst. 15:00

Sacensību “Kalnsētas apļi 2014” 5.kārta. Kalnsētas parkā

19.09. plkst.10:00

Fināla sacensības futbolā Saldū un Druvā

12.09. plkst. 19:00

20.09. plkst.10:00

Novada atklātais čempionāts svarcelšanā Saldus sporta
komplekss

Starptautisks Dzejas dienu pasākums “Sirds uz perona” Saldus dzelzceļa stacijā

15.09. - 21.09.

20.09. plkst.10:00

BMX federācijas kausa izcīņas noslēguma posms BMX
trasē

J.Rozentāla Rīgas mākslas
“Rozentālieši Rozentālam”

26.09. plkst.11:00

“Olimpiskā diena 2014” Saldus novada mācību iestādes

25.08. - 29.08.

26.09. plkst.10:00

Rudens kross skolām visām vecuma grupām Kalnsētas
parkā

Apskatāma Apriķu ģimenes tomātu izstāde „Tomātu
parāde”. Pagasta bibliotēkā

1.09. - 6.09

Rudens ziedu izstāde bibliotēkā

27.09. plkst.10:00

Saldus novada atklātās šaušanas sacensības "Dzinējmedības
2014" Zvārdes šautuvē

4. 09.

Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Pasakas
par ziediem”

12. 09.

Pasākums „Kartupeļu balle” pagasta bibliotēkā

19. 09.

Dzejas dienas pasākums „Mēs stāvam uz perona”

Septembrī

Trešais sēņošanas čempionāts

5.09. plkst. 21:00

Pidžamu ballīte projekta „Ciku, caku, caku” ietvaros.
Piedalās Saldus novada jaunieši. Organizē biedrība
„Zvārdenieki”

20.09. plkst. 21:00

Nakts orientēšanās pasākums „PA PĀRIEM”

EZERES PAGASTĀ
28.09. plkst. 10:00

Miķeļdienas gadatirgus Ezeres centra laukumā.
Apmeklētājus gaida tirgošanās un dažādas lustīgas
aktivitātes

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
12.09. plkst. 19:00

Dzejas dienu pasākums “Sirds uz perona”

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
11.09. - 12.09.

Lielgājiens „Esiet kā vīri!”. Dalībnieki- Druvas vidusskolas bērni un jaunieši. Organizē biedrība “Latvijas Mazpulki”. Viesu namā „Juku dzirnavas”

SALDUS PAGASTĀ

vidusskolas

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ
ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 48, 2014. gada septembris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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