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ī gada rudens
ir laiks, kad
visai aktīvi tiek apspriesti un veidoti jaunā ES finansēšanas
perioda atbalsta virzieni, nosacījumi un potenciāli pieejamais naudas apjoms.
Strādāts tiek gan valsts, gan reģionu, gan pašvaldību līmenī.
Septembra sākumā Ministru kabinetā ir apstiprināts gala variants darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība”, kas ir
galvenais plānošanas dokuments Eiropas naudas izmantošanai
2014.-2020. gadam. Kad Eiropas Komisija būs šo dokumentu
saskaņojusi, sāksies darbs pie Ministru kabineta noteikumiem.
Savukārt, pašvaldībām šis finansējums būs jāapgūst atbilstoši
to Attīstības programmām. Visām pašvaldībām, kam tādas
ir izstrādātas, un tas tā ir arī Saldus gadījumā, programmas
būs jāaktualizē atbilstoši nacionālajā līmenī apstiprinātajiem
nosacījumiem. Un šeit nu sākas izaicinājumi: no pašvaldībām
sagaida, lai tās strādātu pēc iespējas ātri, tikai pašvaldības vēl
nezina tieši kam, ar kādiem nosacījumiem un, galvenais, cik
daudz būs pieejams ES finansējums ierobežotas projektu atlases kārtībā, brīvos konkursus atstājot sacensībai starp visām
Latvijas pašvaldībām.
Diemžēl, pašvaldībām, kas pieder 21 reģionālā centra pašvaldībai, Saldus novads tai skaitā, jaunajā ES finanšu
periodā būs pieejams mazāk finansējuma nekā periodā, kas
pašlaik noslēdzas.
Priecājamies par katru pabeigtu darbu un katru eiro,
izskatās, ka būsim sekmīgi apguvuši visu tā saucamo
pilsētvides finansējumu, jo jaunajā periodā finansējums, kas
apgūstams līdzīgā kārtībā, t.i., uzņēmējdarbības infrastruktūras
sakārtošanai un degradēto teritoriju sakārtošanai, būs apmēram
uz pusi mazāks. Mazāk finansējuma būs arī izglītības
infrastruktūrai, jo daļa naudas arī no šī atbalsta mērķa nodalīta
lielajām pilsētām, savukārt, valsts ģimnāzijām domātais
finansējums Saldus novadam nav pieejams. Maz finansējuma
paredzēts kultūrvēsturiskajiem un sociālajiem objektiem.
Atšķirība ir pietiekami liela, būs nepieciešams katrs eiro,
ko varēsim piesaistīt no dažādām citām programmām, lai
noturētos pie iecerētā.
Līdzīgs stāsts ir par Lauku attīstības programmas finansējumu, šeit vismaz ir zināma lauku grants ceļu
sakārtošanai paredzētā summa Saldus novadam, kā arī nosaukumi atbalsta virzieniem un vienam projektam noteiktā nauda,
kas būs pieejama no LEADER programmas.
Tāda ir realitāte, bet ar šiem jautājumiem saistītie darbinieki negremdējas skumjās. Tiek strādāts pie prognozējamām
iespējām atbilstoša apjoma projektiem, šo un nākošo droši
varēs nosaukt par plānošanas un tehnisko projektu gadu.

o 18. līdz 20.
septembrim Saldus novada pašvaldības
delegācija
viesojās
Vācijas
sadraudzības
pilsētā Līderbahā, lai
svinīgi parakstītu atjaunoto sadarbības līgumu un
atzīmētu oficiālās sadraudzības 10 gadu jubileju, kā arī, lai izrunātu nākotnes ieceres
un sadarbības iespējas.
Delegācijas sastāvā bija Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa,
priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis, latviskās dzīvesziņas skolotāja un tulce
Ieva Ančevska, fotogrāfs Haralds Fiļipovs, tekstilmāksliniece Baiba Rītere, ilggadējs abu
pašvaldību sadraudzības stiprinātājs Māris Griguts, vācu valodas metodiskās apvienības
vadītāja Vija Zusmane, vizītes koordinatore Laura Liepiņa, kā arī Saldus mūzikas skolas
pedagogu kolektīvs – Artūrs Maculēvičs, Pēteris Veitners, Jānis Milzers, Dzintars Brūšnieks
un Tālis Zujs.
Sadraudzības vakaru “Lettland stellt sich vor” jeb “Latvija iepazīstina ar sevi” atklāja
Līderbahas pašvaldības vadītāja Eva Zēlnere, bet pēc tam klātesošos sveica Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa. Vakara turpinājumā svinīgi tika parakstīts atjaunotais
sadraudzības līgums starp Līderbahu un Saldus novada pašvaldību.
Sadraudzības vakarā klātesošos uzrunāja vairākas augstas amatpersonas. Uz pasākumu
bija ieradies gan Latvijas goda konsuls Hesenē dr. prof. Ridigers fon Rozens, gan Eiropas
Parlamenta deputāts Mihaels Gālers. Abi kungi savās uzrunās pauda prieku un apbrīnu par
tik ciešu draudzību, kāda ir Saldum un Līderbahai un uzsvēra, ka šī sadarbība ir labs piemērs
vienotai Eiropas identitātei.
Vācu draugi saldeniekiem bija sagādājuši vēl kādu pārsteigumu – uz sadraudzības
pasākumu bija ieradies arī iepriekšējais Latvijas premjerministrs un topošais Eiropas
Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Dombrovska kungs, uzrunājot klātesošos,
uzsvēra - ir labi un pareizi, ka Latvija ir gājusi Eiropas ceļu un arī draudzība starp Saldu un
Līderbahu to pierāda, jo svarīgas ir ne vien diplomātiskās attiecības starp Latviju un Vāciju,
bet arī abpusēji sirsnīgas attiecības starp abu valstu cilvēkiem. Valdis Dombrovskis abām
pašvaldībām novēlēja ciešu un sirsnīgu draudzību arī nākotnē. Noteikti jāpiemin, ka visi
runātāji savās uzrunās uzsvēra - ņemot vērā pašreizējo situāciju Ukrainā, abpusēja draudzība
un cieša sadarbība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm pašlaik ir jo īpaši svarīga, jo tā
parāda Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāti un spēju strādāt kā vienotam veselumam,
pārvarot grūtības.
Pasākumu ar dažādiem priekšnesumiem papildināja Līderbahas mazie dejotāji, mūzikas
grupas priekšnesumi, kā arī Saldus mūzikas skolas pedagogu sirsnīgā uzstāšanās. Tāpat
pasākuma apmeklētājiem bija iespēja aplūkot tekstilmākslinieces Baibas Rīteres gobelēnu
izstādi, panašķoties ar konfektēm “Gotiņa”, baudīt saldalu un citus gardumus. Bet, protams,
ka pats galvenais pasākuma mērķis bija tuvināt abu pašvaldību iedzīvotājus, radot iespēju
sanākt kopā seniem draugiem, kā arī rosinot jaunu un skaistu draudzību veidošanos.

DOMES SĒDE
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2014. gada 24. septembra Saldus novada domes sēde

aldus novada domes sēdē iecēla jaunu
Saldus vakara vidusskolas direktori,
nodeva telpas J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja darbības nodrošināšanai, Saldus radio tika pie jaunām telpām un skatīja
arī citus jautājumus.
• Par jauno Saldus vakara vidusskolas direktori iecēla līdzšinējo direktores vietnieci Džinetu
Rubuli.
• Neskatoties uz to, ka ir nepietiekošs pirmsskolas vecuma bērnu skaits vienā grupā, deputāti
nolēma saglabāt pirmsskolas grupas Jaunlutriņu
pamatskolas struktūrvienībā „Sākumskola”,
Šķēdē, un Rubas pamatskolas pirmsskolas
struktūrvienībās „Ruba” un „Vadakste”.
• Apstiprināja Saldus novada pašvaldībai
piederošo īpašumu izsoļu rezultātus un divus
īpašumus nolēma nodot izsolei ar lejupejošu soli,
jo uz iepriekšējām četrām izsolēm nebija pieteicies neviens pretendents.
• Nolēma iegādāties Saldus novada
pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus
Striķu ielā 20A un Tūristu ielā 2, jo J.Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeja turpmākai
attīstībai ir nepieciešama papildus vieta, kur
izvietot krājumus un izveidot papildus telpas
ekspozīcijām un citiem pasākumiem.

• Ņemot vērā, ka ēka Brīvības ielā 16, Saldū,
kurā atrodas Saldus novada pašvaldības iestāde
„Saldus kultūras centrs”, tiks slēgta, iestādes
darbības turpmākai nodrošināšanai nodeva telpas, kas atrodas pašvaldības īpašumā esošajā ēkā
Striķu ielā 2, Saldū.
• Arī pašvaldības aģentūras „Saldus radio”
darbības nodrošināšanai nolēma nodot telpas
Striķu ielā 2, Saldū.
• Saskaņā ar Eiropas Kopienas vides
un klimata pasākumu programmas „LIFE”
apakšprogrammas „LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām” nosacījumiem Saldus novada pašvaldība sagatavojusi projekta „Kompleksi risinājumi pilsētu apdraudošo ūdeņu
atvades sistēmas izveidei Saldus pilsētā” iesniegumu. Projekta mērķis ir realizēt kompleksus
risinājumus Saldus pilsētu apdraudošo nokrišņu
un palu radīto ūdeņu atvadei, pielāgojoties klimata pārmaiņām un nodrošinot kvalitatīvi un
ilgtspējīgu dzīves un saimnieciskās darbības vidi
iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes: dīķu un novadgrāvju
renovācija Saldus pilsētā; Cieceres upes tīrīšana
Saldus pilsētā; Cieceres upes ūdens kritnes un
ūdens līmeņa regulatora rekonstrukcija; lietus
ūdeņu atvades sistēmu rekonstrukcija; pro-

Saldus novada folkloras svētki

jekta publicitātes pasākumi. Plānotais projekta
īstenošanas laiks ir no 2015. gada jūlija līdz
2018. gada decembrim. Nolēma akceptēt šo projekta iesniegumu.
• Lai sakārtotu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un
rosinātu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus
pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību
pārņemšanu no pašvaldības, kā arī veicinātu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību
dibināšanu, 2013. gada 22. augustā Saldus novada dome apstiprināja nolikumu „Nolikums
par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
Ir izstrādāti grozījumi, lai precizētu nosacījumus,
ar kādiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
siltumnoturības pasākumu veikšanai 2014. gadā.
Deputāti šos grozījumus akceptēja.
• Piešķīra līdzfinansējumu trīs biedrību iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
• Apstiprināja Saldus Bērnu un jaunatnes
centra pulciņu dalības maksu.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.
saldus.lv sadaļā „Pašvaldība” / „Dokumenti”.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”
uzstādīta jauna vingrošanas iekārta
Zinta Bērante, PII “Zīlīte”vadītāja

P

Sarma Ūpe, folkloras kopas „Medainis” vadītāja

S

aldus novada folkloras svētku moto „Te man tika dziedāt nākt”
apliecināja visi svētku dalībnieki, pieskandinot tirgus placi
bagātās ražas laikā, piedancojot „Rotaļu un danču sētu” O.Kalpaka
laukumā, piedziedot „Dziesmu sētu” pie strūklakas „Medus piliens”
un liekot lietā savu prasmi lielā puzura tapšanā „Amatu sētā” Kapelleru namā.
Lielajā Dziesmu talkā Bērnu un jaunatnes centrā koris „Saldava”
dziedāja čaklās talcinieces „Bārenītes slavināšanu”, folkloras kopas „Medainis” vīri ielika pamatu nākamā gada ražai ar spēcīgu Rucavas talkas
dziesmu, bet Brocēnu „Virzas” sievas lepojās ar saviem greznajiem
simtgadīgajiem dvieļiem. To darinātājas tika godinātas, kopīgi dejojot
„Dvieļu deju”. Pampāļu folkloras kopas mazajam sastāvam visi nāca talkā,
piedziedot atkārtojumus un piedziedājumus. Krievu kopienas ansambļa
„Lira” dziedātāju jestrās častuškas īsti iederējās jautrajā talkas noskaņā.
„Medainim” šis gads iezīmēts danču un kadriļu zīmē, talkas sētā griezās
„Rucavietis” un „Bričkus”. Dančus spēlēja labākā Kurzemes kapela
„Strops”.
Paldies svētku dalībniekiem un skatītājiem, kas ar prieku iesaistījās
visās norisēs!
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irmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” piedalījās Saldus
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atklātajā projektu pieteikumu konkursā „Īstenojam ideju”, kurā ieguva
finansējumu vingrošanas iekārtas izgatavošanai, uzstādīšanai
un pasākumu rīkošanai.
Lai projektu īstenotu, sapulcē vecākiem tika lūgts atbalsts un
līdzdalība vietas sagatavošanā.
Septembrī visi darbinieki un vecāki piedalījās radoši izglītojošā
lekcijā par bērnu veselības nozīmi un iespējām to stiprināt ar
vienkāršiem, ikdienā pieejamiem vingrošanas rīkiem. Lekciju vadīja
iestādes bijusī audzēkne fizioterapeite Madara Dzalbe – Ķenava.
Projekta nosaukums ir „Mācoties darbosimies kopā un būsim
veseli”, tādēļ pēc lekcijas bērni, vecāki un darbinieki piedalījās
kustību rotaļu pēcpusdienā un vingrošanas rīka atklāšanā.
Vingrošanas iekārta izmantojama ikdienas aktivitātēs un sporta
nodarbībās, vecākiem ir iespēja kopā ar bērniem uz tās darboties un
aktīvi pavadīt brīvo laiku, tā veidojot stipras ģimenes.

AKTUALITĀTES

Edgara Dunsdorfa prēmijas pasniegšana

Zaiga Vēja, Saldus novada kultūras darba vadītāja

E

dgara Dunsdorfa prēmiju piešķir Saldus novada dome divas
reizes piecos gados. Prēmija tiek piešķirta par augstvērtīgu
devumu Saldus novadam pēdējo trīs gadu laikā izglītībā un pētniecībā:
par jauninājumu ieviešanu mācību procesā un to popularizēšanu,
mācību līdzekļu izstrādi un pētniecisko darbību novada teritorijā.
Prēmijas pretendentus piesaka fiziskas un juridiskas personas, Saldus novada pašvaldībā iesniedzot rakstisku pieteikumu un uzskatāmus
materiālus. To visu interesentu apskatei izvietos J.Rozentāla vēstures un
mākslas muzejā. Materiāliem jāapliecina pretendenta darbības nozīmība
un ietekme uz izglītības un pētniecības procesiem Saldus novadā pēdējo
trīs gadu laikā. Komisija izvērtēs iesniegtos materiālus, nosakot prēmijas
laureātu. Komisijas lēmums nav apstrīdams. Prēmijas apjoms ir 750 euro.
Prēmija nav dalāma.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 20. oktobra plkst. 16:00 Saldus
novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Saldū, Striķu ielā 3.
Interesējošos jautājumus varat noskaidrot, zvanot pa tel. 26534259.
Prēmijas pasniegšana notiks 20. novembrī - Edgara Dunsdorfa
110. dzimšanas dienā. Prēmija ir piemiņa un Saldus novada pateicība
vēsturniekam par veikumu novada un Latvijas labā.
Gaidām pieteikumus Edgara Dunsdorfa prēmijai!

Akcija “Ik dienu medus karoti vienu”

Maija Rjabova, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

S

aldus novada pašvaldībā turpinās akcija “Ik dienu medus
karoti vienu”.
Pagājušajā gadā, atsaucoties bitenieka Jāņa Vainovska ierosinājumam,
lai popularizētu Saldus novadu kā medus pilienu Kurzemē, tika uzsākta
akcija „Ik dienu medus karoti vienu”. Tās laikā pašvaldības viesiem un
sadarbības partneriem pie tējas vai kafijas cukura vietā tiek piedāvāts medus. Tā kā interese un atsaucība bija liela, šī veselīgā tradīcija tiek turpināta.
Šogad medus tika iegādāts no Nīgrandes pagasta Ēberliņu dravas, kā
arī no biškopja Jāņa Vainovska.

Gada balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšana

Zaiga Vēja, Saldus novada kultūras darba vadītāja

No 1. oktobra tiks slēgta Saldus
kultūras centra ēka

Zane Sproģe, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

P

amatojoties uz to, ka Saldus kultūras centra ēka ir
bīstama turpmākai ekspluatācijai, tā tiks slēgta no šī
gada 1. oktobra. Ēkas pagrabstāvā krājas ūdens, kritiskā
stāvoklī ir arī novecojusī elektroinstalācija.
Saldus kultūras centra administrācija pagaidām atradīsies
pašvaldības telpās Striķu ielā 2. Pasākumi notiks dažādu
pašvaldības iestāžu telpās – pašvaldības administrācijas ēkas zālē
Avotu ielā 12, JIC „Šķūnis”, Saldus Mūzikas un mākslas skolas
u.c. telpās. Arī Saldus pašvaldības aģentūra „Saldus radio” savu
darbību pārcels uz telpām Striķu ielā 2, jo līdz šim radio darbojās
Saldus kultūras centra telpās.
Ir uzsākts darbs pie Saldus kultūras centra ēkas rekonstrukcijas
projekta. Tam piesaistīts Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansējums, taču projekta īstenošana kavējas no Saldus novada pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ – iepirkuma konkursā ir
saņemtas sūdzības.
Noteiktajā termiņā – līdz 2015. gada 31. janvārim – projektu
neizdosies realizēt. Tiek gaidīta atbilde par termiņa pagarināšanas
iespēju. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir aptuveni seši miljoni eiro, no kuriem 430 000 eiro būtu Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzfinansējums. Rekonstrukcijas laikā Saldus
kultūras centra ēkai plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumus, koncertzāles korpusa sakārtošanu, daudzfunkcionālas
skatītāju zāles un skatuves izbūvi, kā arī pagraba sienu siltināšanu
un hidroizolāciju, inženiertīklu un elektroinstalāciju nomaiņu.

Beigušies būvdarbi projekta
“Uzņēmējdarbības vides un izglītības
pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu” ietvaros

L

ai pārskatītu aizvadīto amatiermākslas kolektīvu darba sezonu un suminātu vadītāju darbu un sasniegumus,
24.
oktobrī plkst. 15.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notiks gada balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšana.
Gada balvas „Kristāla Zirgs” piešķiršanas mērķi ir:
• izteikt atzinību un apbalvot par mākslinieciski kvalitatīvu,
augstvērtīgu darbu un veiksmīgi aizvadītiem pasākumiem amatiermākslas
popularizēšanā iepriekšējā kalendārajā gadā;
• motivēt amatiermākslas kolektīvu vadītājus darba kvalitātes
paaugstināšanai.
Pretendentus balvai izvirza pašvaldības darbinieki, kultūras un
kultūrizglītības iestādes un amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. Pieteikuma anketu var iesniegt līdz 15. oktobrim personīgi Saldū, Avotu ielā 12,
210.kab. vai iesūtot to elektroniski uz e-pastu zaiga.veja@saldus.lv.
Gaidām Jūsu ieteikumus, izvirzot pretendentus balvas iegūšanai kādā
no nominācijām. Pieteikumu anketu varat meklēt Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv.

Saldus novada mājas lapai tagad
pieejama arī mobilā versija

Maija Rjabova, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

N

o 18. septembra Saldus novada pašvaldības mājas lapas
apmeklētāji, kas interneta pārlūkošanai izmanto mobilos telefonus un planšetdatorus, varēs pēc saviem ieskatiem izvēlēties portāla
parasto vai arī mobilo versiju (http://m.saldus.lv/), kas izstrādāta tieši
mobilo sakaru līdzekļu lietotāju ērtībām.
Tās dizains ir īpaši pielāgots mobilajiem telefoniem- vienkāršs un
pārskatāms. Šobrīd portālā var lasīt ziņas, uzzināt par aktualitātēm, apskatīt
pasākumu kalendāru, atrast vajadzīgos kontaktus u.c.
Mobilā aplikācija nodrošina, ka neatkarīgi no atrašanās vietas, jūs varat
atrast sev nepieciešamo informāciju.

Baiba Mūsiņa, Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Projekta ietvaros ir rekonstruēts ielu brauktuvju un ietvju segums, izbūvēta
lietus ūdens novades sistēma, ierīkotas vai pārbūvētas ūdenssaimniecības un
sadzīves kanalizācijas infrastruktūras, pārbūvēti elektrotīkli, izbūvēts ielu
apgaismojums, veikti labiekārtošanas darbi, izbūvēts ietves segums no Dārza
līdz Skolas ielai ar atzaru līdz Saldus pamatskolai, izbūvēta nobrauktuve uz
Pilsētas dārzu, uzstādītas gājēju aizsargbarjeras Dārza ielā, uzstādītas rotaļu
un vingrošanas iekārtas un labiekārtota teritorija Helmaņa parkā.
Projekta galvenais būvuzņēmējs: SIA „Saldus ceļinieks”, projekts
izmaksājis aptuveni 1,7 miljonus eiro.
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NOTIKUMS
Saldus politiski represēto biedrība
atzīmē 25. jubileju

Vītolu fonda stipendijas saņem arī
Saldus novada jaunieši
Nodibinājums „Vītolu fonds”

P

Maija
Rjabova,
p/a „Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras
un sporta centrs” sabiedrisko
attiecību
speciāliste

S

estdien,
13.
septembrī,
sirsnīgā
un
siltā
noskaņā tika atzīmēta
Lejaskurzemes
politiski
represēto
biedrības 25 darba
gadu
pastāvēšanas
jubileja
pasākumā
“Nekas nav aizmirsts,
neviens
nav
aizmirsts”.
Pasākuma ievadā Saldus politiski represēto
apvienības
valdes
priekšsēdētājs Egons
Snipke atgādināja, ka
50 okupācijas gados
tika izvesti neskaitāmi
mūsu
novadnieki,
daudzi
neatgriezās,
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citi pārnāca, bet ar
aizlauztiem likteņiem
un izpostītām dzīvēm.
Saldus novada domes
priekšsēdētāja
Indra Rassa, uzrunājot
klātesošos, uzsvēra, ka
ir liels gods un prieks
tikties ar cilvēkiem,
kuri stāvējuši pie
atjaunotās
Latvijas
šūpuļa, kuri nezaudēja
ticību
neatkarīgai
Latvijai. Tāpat viņa
mudināja klātesošos
par savu likteni un
smagajiem okupācijas
gadiem stāstīt jaunatnei,
bērniem,
mazbērniem,
lai
mūsu vēsture netiktu
aizmirsta.
“Saldus
novads
ir viena no retajām
pašvaldībām,
kurā
visos
pagastos
ir
uzstādītas
piemiņas
zīmes
politiski

represētajiem,
tādēļ
vēlos īpaši uzsvērt
priekšsēdētājas Indras
Rassas un Saldus novada domes atbalstu,
sapratni un devumu”,
uzsvēra
Latvijas
Politiski
represēto
apvienības
vadītājs
Gunārs Resnais.
Pasākuma gaitā īsu
vēsturisku pārskatu par
padomju totalitārismu
Latvijā sniedza Jaņa
Rozentāla
Saldus
vēstures un mākslas
muzeja vēsturniece Ilze
Haruna, tika pasniegti
Saldus novada domes
un Latvijas Politiski
represēto apvienības
atzinības
raksti,
klātesošos uzrunāja arī
bijušais Saldus politiski represēto apvienības
valdes priekšsēdētājs
Imants Raļļa un viesi
no kaimiņu novadiem.

ateicoties
173
ziedotājiem no Latvijas,
ASV,
Kanādas,
Anglijas,
Vācijas,
Zviedrijas, Austrālijas un Venecuēlas, Vītolu fonds
jauno 2014./2015. mācību gadu sāk ar 603 stipendijām
spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem.
No Saldus un Brocēnu novadiem stipendiju šogad
saņem 10 studenti, to vidū ir divi jaunie stipendiāti, kas
1. septembrī uzsāka studijas. Tie ir Armands Plikgalvis no
Saldus novada Nīgrandes pagasta (Asjas un Berndta Everts
piemiņas stipendija) un Egija Stepiņa no Saldus pagasta
(Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendija).
Vītolu fonda administrētās stipendijas ir no 1500 EUR
līdz 4400 EUR akadēmiskajā gadā. Ar 412 stipendiātiem
līgumi tika pagarināti, 191 ir jauns stipendiāts, bet 35
talantīgi jaunieši vēl palikuši kandidātu sarakstā.
Vītolu fonds šajos 12 darba gados ir pierādījis, ka
ziedotāju sniegtais atbalsts ir nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē. Ar fonda palīdzību izskoloti vairāk nekā 1600
studentu. Viņi atraduši darbu, turpina studijas maģistratūrā,
doktorantūrā. Īstenojot VF vēlējumu: ”Sasniegt tādu dzīves
līmeni, lai varētu atgriezties un palīdzēt citiem”, mūsu
bijušie stipendiāti ziedo „Draugu stipendijai”. Šogad, patiecoties sadarbībai ar ZIEDOT. LV un daudzu cilvēku ziedojumiem, būs deviņas Draugu stipendijas.
Pieteikšanās 2015./2016.mācību gada stipendijām
sāksies 2015. gada 15. janvārī un ilgs līdz 1.03.2015.

Saldus novada mājražotāju
diskusija

Maija Rjabova, p/a „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

L

atvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus birojā 10. septembrī tika organizēta diskusija
esošajiem un topošajiem Saldus novada mājražotājiem.
Diskusijā piedalījās pārstāvji no Saldus novada pašvaldības
un LLKC, kā arī mājražotāji- putnkopji, keramiķi, biškopji,
konditori u.c.
Saldus konsultāciju biroja vadītāja Anita Bērziņa uzsvēra,
ka diskusijas mērķis ir noskaidrot novada mājražotāju viedokli par kooperatīva vai biedrības izveidošanu, lai Saldus
novadā tapušie produkti tiktu atpazīti pēc vienota zīmola,
lai visus mājražotāju piedāvājumus varētu iegādāties vienā
noteiktā vietā un lai kopā tiktu organizēta reklāma un citas
aktivitātes.
Kooperatīva “Kuldīgas labumi” pārstāve Aiva Rūdule
dalījās pieredzē par pašvaldības atbalstu un mājražotāju
aktivitāti un atsaucību Kuldīgas novadā.
Nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē tika pārrunātas
vairākas lietas, kas satrauc un ir aktuālas amatniekiem un
mājražotājiem. Kā atzina lielākā daļa diskusijas dalībnieku,
būtiskākā problēma ir birokrātiskie šķēršļi, kas jāpārvar, lai
varētu reģistrēties, un informācijas trūkums par iespējām
legalizēt uzņēmējdarbību. Tāpat klātesošie aktualizēja tās
tēmas, par kurām vēlētos vairāk uzzināt LLKC organizētajās
mācībās- mārketings internetā, PVD un VID prasības, LEADER programmas iespējas un juridiskā statusa noformēšana.

PROJEKTS
Apmācības jauniešiem ‘’No domas līdz darbībai!’’
Ilze Fišmeistere un Rudīte Muraševa, JIC „Šķūnis” darbinieces

No 12. līdz 14. augustam JIC “Šķūnis’’ norisinājās dienas apmācības
Saldus novada jauniešiem. Šī bija apmācību cikla “No domas līdz
darbībai!’’ otrā daļa “Ko es varu?’’. Apmācības tika balstītas uz tēmu
“Veiksmīgu cilvēku septiņi paradumi’’.
Trīs dienu laikā jaunieši ar dažādu neformālo izglītības metožu
palīdzību apguva to, kā kļūt proaktīvākiem, uzņemties atbildību par
savu dzīvi, apzināties mērķus, likt svarīgākās lietas pirmajā vietā, dzīvot
ar apziņu – es uzvaru, tu uzvari, ieklausīties citos, kā arī praktiskas lietas, ko darīt, lai pakāpeniski attīstītu sevi svarīgākajās dzīves jomās.
Viena no interesantākajām izvērtās aktivitāte par sava dzīves ceļa
plānošanu. Te varēja novērot, kādas katram ir svarīgākās vērtības un
ko jaunieši vēlas sasniegt. Kāds būs precējies un ar daudz bērniem,
veiksmīgu karjeru, cits ceļos, vēl citam būs sava bibliotēka un vismaz
pieci personīgie roboti. Diezgan grūti jauniešiem bija iztēloties, ko
cilvēki varētu teikt viņu astoņdesmitajā dzimšanas dienā. Daudzi
sprieda, ka tik ilgi nemaz nenodzīvos, citiem svarīgākais bija to pavadīt
kopā ar tuvākajiem un atskatīties uz kopā piedzīvoto.
Kopumā jaunieši apmācības vērtēja ļoti pozitīvi, uzsverot, ka
iemācījušies noderīgas un praktiskas lietas savas dzīves kvalitātes
uzlabošanai un mērķu sasniegšanai. Priecējoši ir tas, ka daudzi no

PAGASTOS
Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā
Andris Mickēvičs,
Jaunlutriņu kultūras darba vadītājs
27. augustā notika pasākums mazākajiem pagasta
iedzīvotājiem „Pa jautro taku uz skolu…”, lai kopīgi
atpūstos pirms jaunā mācību cēliena sākuma. Bērni

apmācību dalībniekiem uzsākuši un turpina to, ko apņēmušies paveikt,
piemēram, sākuši skriet, apgūt svešvalodu, kā arī nodarboties ar jogu.
Daļa no jauniešiem piedalījās arī apmācību 3. daļā – Jauno līderu
akadēmijā.
Jauno līderu akadēmija norisinājās no 19. līdz 21. augustam.
Akadēmijas tēma šogad bija ideju ģenerēšana, resursi, jauniešu
uzņēmējspēja, savu un citu iespēju apzināšana Saldus novadā un tas, ko
nepieciešams uzlabot. Balstoties uz iegūtajām prasmēm un zināšanām,
jauniešiem bija jāsagatavo savs projekts, kurš tiktu realizēts Saldus
novadā. Apmācību trešajā dienā jaunieši prezentēja savus projektus
Saldus novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāvjiem- Ilzei Kļavai, Lienei Klagišai, Aivaram Kaņepam. Projektu prezentācijās
piedalījās un jautājumus uzdeva arī Izglītības pārvaldes projektu
darba vecākā speciāliste Laine Blūma, Saldus novada pašvaldības
vides pārvaldības speciāliste Zane Štencele, laikraksta „Saldus Zeme”
žurnāliste Agrita Maniņa un JIC „Šķūnis” darbinieki. Projekti bija
visdažādākie - semināri un tikšanās, lai uzlabotu skolotāju un skolēnu
attiecības; suņu izklaides parks; nometne ar burāšanu un airēšanu
„Okeāns”; velosipēdu remonts un noma; O.Kalpaka muzejā piedāvāto
aktivitāšu paplašināšana; kafejnīca ar ļoti plašu aktivitāšu piedāvājumu
jauniešiem.
Apmācību noslēgumā jaunieši runāja par iespējām, ko darīt jau tagad,
lai vismaz daļa no viņu idejām tiktu realizētas. Jaunieši novērtēja, ka
apmācības ir izdevušās un viņi ieguvuši ne tikai jaunus draugus, bet
arī jaunas prasmes. Apkopojot izvērtējuma anketas, pamanāms tas,
ka jaunieši attīstījuši prasmi uzstāties, apguvuši improvizācijas teātra
metodes, iemācījušies formulēt biznesa/projekta ideju, veiksmīgi
darbojušies komandā, kā arī spējuši ģenerēt idejas.
Projekta dalībnieki ir pateicīgi visiem apmācību vadītājiem un īpašs
paldies arī projekta vadītājai Lienei Klagišai.

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.

varēja piedalīties dažādās aktivitātēs- indiāņu tērpu
veidošanā, loka izgatavošanā un tā izmēģināšanā.
Kopīgi tika pagatavotas arī pusdienas uz ugunskura.
Pēc labi pavadītas dienas visi sanākušie vakarā pie
tējas un cepumiem klausījās stāstu par vietējo cilti,
kas atrodas netālu no Jaunlutriņu centra. Paldies par
palīdzību kolēģēm no Jaunlutriņu Dienas centra un
bibliotēkas!
4. septembra svētdienā notika Tēvu dienas
pasākums Jaunlutriņos. Piedaloties piecām vietējām
ģimenēm, tika aizvadīta jautra diena. Dienas gaitā
tētiem bija jāpārvar dažādi uzdevumi: stafetes „Jautrā
pastaiga ar tēti”, ”Ūdensbumba”, “Indiānis”. Tikmēr
mammas gatavoja “Tēvu medaļu”, lai ar to apsveiktu tētus. Tēti piedalījās arī orientēšanās sacensībās.
Noslēgumā notika labākā tēta apbalvošana un arī
citu pasākuma dalībnieku sumināšana. Paldies
kolēģēm no Jaunlutriņu dienas centra par palīdzību
pasākumā un telpu nodrošināšanu!

Kursīšu pagastā
Laima Tiļļa, kultūras darba organizatore

12. septembrī Kursīšu Jaunajā zālē notika kino vakars. Tajā tika demonstrēta interesanta un pamācoša
filma gan bērniem, gan pieaugušajiem “Pastnieks
Pets”, kā arī latviešu filma “Džimlai rūdi rallallā”.
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Paldies visiem, kas atnāca uz kino vakaru!
Septembrī tika uzsākts biedrības “Kursīšu
attīstības biedrība “KABata”” projekta “Ceļojums
vīriešu pasaulē” viens no realizācijas posmiemKursīšu vīriešu fotografēšanās atbilstoši hobijiem
un profesijām. Tika nofotografēti 12 modeļi, no kuru
uzņemtajiem foto taps kalendārs un izstāde, būs
arī tematisks pasākums novembra sākumā. Paldies
fotogrāfam Laurim Rinmanim. Projektu līdzfinansē
biedrība “KIT”.
Mārtiņš Lagzdons,
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības
dienā, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
lasītāji, Kursīšu pamatskolas skolotāji, skolēni un
bibliotekāri piedalījās karnevāla gājienā bērniem
„Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas
Nacionālā bibliotēka un nodibinājums „Rīga 2014”.
Karnevāla gājienā piedalījās vairāk nekā 1500 bērnu
no visas Latvijas. Rātslaukumā bija pulcējušies cirka
mākslinieki, klauni un iluzionisti, muzikanti, kas
priecēja ar dažādiem priekšnesumiem. Karnevāla
dalībnieki raitā solī pāri Akmens tiltam devās uz
Latvijas Nacionālo bibliotēku. Pēc bibliotēkas direktora Andra Vilka apsveikuma dalībnieki devās
iepazīt Gaismas pili. Noslēgumā visiem muzicēja
„Dzelzs vilka Jauno Jāņu orķestris”, un katrs saņēma
ceļamaizi mājupceļam – grāmatu un pusdienas.
Veiksmīgākie domrakstu konkursa laureāti, arī
kursīšnieki Andris Meļķerts un Sandis Ābolkalns,
bibliotēkas direktora vadībā devās uz bibliotēkas
vienpadsmito stāvu, lai parakstītos īpašā grāmatā
un nofotografētos. Diena bija gara, bet izdevusies.
Paldies par sadarbību Kursīšu pamatskolai un bērnu
vecākiem!
Bibliotēkā bija apskatāma izstāde „Latviešu
oriģinālliteratūras kopa”, kas iegūta projekta ietvaros. Kopumā konkursā tika iesniegti 76 projekti, bet
atbalstīti - tikai 59. Saldus pilsētas bibliotēkas projekts tika atbalstīts un bibliotēka ir saņēmusi latviešu
orģinālliteratūras kolekciju, kurā ir vairāk nekā 70
izdevumu.
20. septembrī Kursīšu bibliotēkā Dzejas dienu
ietvaros viesojās literāte Sandra Vensko no Liepājas.
Literāte pastāstīja par sevi, saviem darbiem,
dzīves uzskatiem un dalījās pārdomās par aktuālām
problēmām, rakstnieka lomu viedokļa paušanā.
22. septembra rīta pusē Kursīšu pamatskolā
Dzejas dienu ietvaros ciemojās dzejniece Maija
Laukmane no Talsiem. Bērni par godu viešņai bija
sagatavojuši zīmējumu izstādi, kurā atspoguļoja savas sajūtas, lasot dzejnieces dzeju, skaitīja un lasīja
dzeju.
Literārie pasākumi notika projekta „Kurzemes
literārās lappuses” ietvaros ar VKKF Kurzemes programmas finansiālu atbalstu, tos organizēja biedrība
„Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar
Kursīšu bibliotēku-informācijas centru un Kursīšu
pamatskolu.
Lutriņu pagastā
Linda Medne,
kultūras darba organizatore
16. augustā Lutriņos pulcējās lieli un
mazi sporta fani uz trešajiem Lutriņu pagasta sporta
svētkiem. Kopvērtējumā par stiprāko tika atzīta
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lutriņnieku komanda „Susuriņš un draugi”, otrās
vietas laurus plūca šķēdenieku komanda, bet godpilno trešo ieguva Gursku ģimenes komanda. Sporta
svētku apmeklētājiem paraugdemonstrējumus sniedza AIRSOFT (militāra simulāciju spēle) zinātāji,
turklāt vakarā notika zaļumballe.
Augusta beigās Saldū, Lutriņos, Namiķos un
Lašupē notika neparasta rosība: biedrības „Pī eM
Kei” jaunieši dzeltenos krekliņos steidza samīļot
svešiniekus un piedāvāja bezmaksas pankūkas ar
dažādām piedevām zibakcijas „Cake to pancake”
ietvaros. Biedrības „Pī eM Kei ” zibakcija „Cake to
pancake” tapusi sadarbībā ar SJD „Es un Mēs” projektu “Jauniešiem Saldus novadā”.

Septembris ir dzejas mēnesis, kad uzmanība
vairāk tiek pievērsta literārām izdarībām. Tieši tāpēc
8. septembrī Rīgā notika vēl nebijis pasākums , kurā
pusotrs tūkstotis bērnu no visas Latvijas literāro
grāmatu varoņu tērpos karnevāla gājienā devās no
Rātslaukuma uz jauno Gaismas pili. Arī Lutriņu
pamatskolas bērni kopā ar saviem skolotājiem devās
no skolas uz pagasta bibliotēku, katram dalībniekma
bija par sevi jāpastāsta, bija jāatrod īstā grāmata,
no kuras „izkāpis”. Sekoja bibliotēkas iepazīšana
konkursa jautājumos. Karlsons no saviem krājumiem
bērnus pacienāja ar cepumiem, bet lācītis Pūks ar
medu. Paldies par sadarbību Lutriņu pamatskolai!
Dzejas mēneša ievaros Lutriņu pagasta bibliotēka
iesaistījās Kurzemes Dzejas dienu programmā
un piedalījās akcijā „Sirds uz perona”. Lašupes
dzelzceļa stacija bija to 12 skaitā, pie kuras 12.
septembrī pulcējās dzejas cienītāji. Prieks bija par
Jaunlutriņu pamatskolas jauniešiem, kuri lasīja savus dzejoļus. Paldies Grantu ģimenei par laipnu
uzņemšanu, paldies kolēģei, Jaunlutriņu bibliotēkas
vadītājai Vinetai Mickēvičai.
„Dzeja nāk no mājām”- ar šādu moto aizritēja
dzejas stunda pansionātā „Ābeles”, kas tik tiešām ir
mājas to iemītniekiem. Pansionāta iemītnieki kopā
ar bibliotēkas vadītāju lasīja dzeju, šoreiz Kornēlijas
Apškrūmas dzejoļus, īpaši tos, kuros apdziedāts
konkrēta cilvēka vārds. Paldies par uzaicinājumu
viesoties „Ābelēs”!
19. septembrī Lutriņu klubā ar jaunu literāri
muzikālu programmu „Uz mīlestības spārniem
nes...” viesojās dzejnieks Ojārs Ulmanis, Marita
Snipke, Zigurds Turss un Kaspars Krastiņš. O. Ulmanis Lutriņos ir biežs ciemiņš- šīs jau bija trešās
Dzejas dienas, kurās viņš klausītājus priecēja ar
izjustu un sirsnīgu dzeju.
Lutriņu pagasta bibliotēkā jau devīto gadu
sākusies lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu
žūrija”. Projekta rezultātā bibliotēkas jaunie lasītāji
saņēma 13 grāmatas 100 eiro vērtībā. Prieks par to,
ka iesaistījušies jauni eksperti, arī PII „Kāpēcītis”
sagatavošanas grupas bērni un audzinātāja. Šogad

bibliotēkā lasītāji var vizuāli redzēt, cik paši
izlasījuši programmas grāmatas un kā lasa viņu
klases biedri un draugi. Tas stimulē iesaistīties arī
jaunus dalībniekus. Vecāki, vecvecāki, arī jums ir
pieejamas labas un vērtīgas grāmatas šajā lasīšanas
projektā! Lasiet kopā ar saviem bērniem!

Novadnieku pagastā
Maija Šulce,
kultūras darba organizatore

Pirms diviem gadiem tika uzsākta pagasta senioru intervēšana, lai apkopotu atmiņas par dažādiem
dzīvesstāstiem, likteņiem, personīgām traģēdijām.
23. augusta pēcpusdienā svinīgi sapostā Novadnieku pagasta pārvaldes mazajā zālē pulcējas lūgtie
viesi- intervētie pagasta dzimtu pārstāvji, viņu
piederīgie un draugi, pagasta pārvaldes darbinieki
un sieviešu koris “Draudzība”, lai godinātu totalitāro
režīmu upuru piemiņu, atcerētos „Baltijas ceļa” 25.
gadadienu un vērtētu topošo videofilmu par Novadnieku pagasta deviņu dzimtu vēsturi un notikumiem
pagastā.
Pēc pārvaldes vadītājas Dinas Brēdavas uzrunas
klātesošie nolika ziedus un aizdedza svecītes terorisma upuru piemiņai, uzņēma kopīgu fotogrāfiju un
tad devās klausīties kora koncertu, veltītu piemiņas
pasākumam.
Laiks ir nesaudzīgs, tādēļ sarunu par filmēšanu un
darba rezultāta vērtēšanu uzsākam ar klusuma brīdi,
veltītu trijiem intervētajiem senioriem, kuri šajā laika
posmā jau devušies aizsaulē. Tas liek mums domāt
par nepieciešamību projektu nekavējoties turpināt.
Pēc videofilmas noskatīšanās tika apspriests
un izvērtēts redzētais, filmas veidotāji uzklausīja
skatītāju viedokļus un padomus, lai līdz projekta
beigu termiņam turpinātu intervēt iedzīvotājus un
izstrādātu filmas noslāguma variantu.
Inese Jurevica, sporta darba organizatore
6. septembrī Novadnieku stadionā notika vasaras
noslēguma sporta spēles. Komandām bija iespējas
piedalīties trijos sporta veidos (florbols 3x3, pludmales volejbols, strītbols).
Florbolā piedalījās trīs komandas. Pirmo vietu
izcīnīja komanda “Novadnieki1”. Otrajā vietā palika
komanda “Ērgļi”, bet trešajā- “Novadnieki2”.
Strītbolā savu dalību bija pieteikušas piecas komandas. Pirmo vietu izcīnīja komanda, kurā spēlēja
Mārtiņš Dombrovskis, Kaspars Balandīns un Dāvis
Kalniņš.
Pludmales volejbolā bija pieteikušās divpadsmit
komandas. Pirmo vietu otro gadu pēc kārtas izcīnīja
komanda “Sausā lapa”, kurā spēlēja Dāvids Gailītis
un Kārlis Žunda. Otro vietu ieguva komanda “Egidi-

gidijs”, trešajā vietā- komanda “RV1G”.
Liels paldies visiem par piedalīšanos, par
atsaucību un izturību, jo daudziem spēles beidzās
tikai vakarā.
Septembris mūsu pagastā pagājis dzejas zīmē.
Jau trešo rudeni dzejas dienas ir arī mūsu Austras
Launagas zīmē. Šoruden visu apkopojām par tēmu
“mīlestība”. Senioru klubiņš “Vakarzvaigzne” jau
laikus sāka gatavoties, lai pasākums izdotos krāsains
un daudzveidīgs. Mācījāmies mīlēt jūru, mežu, ziedus, cilvēkus.
Smeldzīgi un tomēr gaiši izskanēja Mīlestības
nots, veltīta bērniem ar īpašām vajadzībām.
Mācīsimies viņus iemīlēt, mīlēt un pieņemt, radīsim
viņiem vieglāku integrēšanos veselo vidū!
Vārds „ Mīlestība”, tāpat kā Dieva vārds, ir visu
aptverošs, pieņemošs un piedodošs. Ielaidīsim sevī
vairāk Mīlestības, lai tā izdzītu no katra domām
nenovīdību, naidu, dusmas un nelabvēlību. Mīlēsim!
To visiem vēl pagasta bibliotekāre Ligita
Treinovska, Dienas centra darbinieces Gunta
Konuševska un Līga Juraševska, kā arī senioru
klubiņš „Vakarzvaigzne”.

no gada brauc uz Pampāļu sporta svētkiem.
Vadakstes pagastā
Aina Statkus, bibliotēkas vadītāja
Bibliotēkā notika bibliotekārā stunda pirmskolas

bērniem „Pasakas par ziediem”. Pagasta foajē,
pie iekārtotās ziedu izstādes, pārrunājām ziedu
daudzveidību, izspēlējām dažādas kustību rotaļas,
bērni noklausījās pasaku par rudens ziedu – asteri.
Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska,
kultūras darba organizatore

2. septembrī Zirņu pagasta pārvaldes darbinieki,
iedzīvotāji un Zirņu pamatskolas darbinieki un
audzēkņi uzsāks dzejas dienu maratonu, izmantojot
Latvijas pašvaldību savienības projektā „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”
iegūto atbalstu. Skolas pagalmā tika stādīti koki, lai
izdaiļotu pagasta apkārtni.
Pasākums sākās ar Imanta Ziedoņa pārsteidzošās
personības aprakstu, to, kā dzejnieks nodibināja
dižkoku atbrīvošanas grupu un kā tā nes svētību un
piemiņu.
Skolēni priecājās, ka pēc viņu darba paliks kas
skaists un derīgs arī pagastam.
Zirņu pamatskolā darbu uzsāka direktore Iveta
Bērziņa. Arī kultūras dzīve pagastā ir atsākusies,
par ko jāpateicas jaunajai pārvaldes kultūras darba
organizatorei.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, kultūras darba organizatore

Pampāļu pagastā
Ināra Kārkliņa, Pampāļu kultūras nama vadītāja

Jaunais mācību gads jau klāt un Pampāļu bibliotēka
piedāvā skolēniem kļūt par lasīšanas ekspertiem. Iesaistoties “Bērnu žūrijā”, jūs uzzināsiet daudz jauna,
piedalīsieties bibliotēkas organizētajos pasākumos,
kļūsiet atraktīvāki un atvērtāki. Aiciniet arī savus
vecākus doties ceļojumā pa grāmatu pasauli!
Līdz septembra beigām bibliotēkā apskatāma
Ingas Melnbārdes pildspalvu kolekcija, bet
PII “Pumpuriņš” telpās būs daudzkrāsaina un
daudzveidīga rudens ziedu kompozīciju izstāde.
13. septembrī Pampāļu parkā par īpaši sporta
svētkiem gatavotām medaļām cīnījās sportisti
no sešiem pagastiem. Vasaras sezona beigusies
un medaļas ir sadalītas. Lielākā daļa palika pie
pampāļniekiem, bet volejbolā pārliecinoši uzvarēja
abas komandas no Jaunmuižas (Skrundas novads).
Pasākuma dalībnieki varēja piedalīties vairākos
individuālos sporta veidos. Līdzās jau pierastajiem
sporta veidiem – šautriņām, basketbola soda metieniem, bija arī jauninājumi – pirmo gadu šāvām ar
pneimatisko ieroci un piedalījāmies fotoorientēšanās
sacensībās.
Pasākuma sponsori- Pampāļu pagasta pārvalde un
SIA “Dzilar”, paldies par atbalstu!
Nodarbināti bija arī mazie bērni, kuri varēja
piedalīties
radošajās
darbnīcās.
Pasākuma
noslēgumā bija iespēja iepazīties un izmēģināt tādu
aktīvās atpūtas veidu kā Airsoft.
Vakarā izdejojāmies Zaļumballē. Lielu paldies
jāsaka palīgiem un, protams, dalībniekiem, kuri gadu

Septembrī tika aizvadīts 3. sēņošanas čempionāts,
kurš jau kļuvis par rudens tradīciju sēņotājiem.
Patīkami, ka ar katru gadu aktīvistu pulciņš paliek
arvien lielāks.
Bija sēņotāji, kas savu veiksmi čempionātā
iemēģināja trešo gadu pēc kārtas, bija tādi sēņotāji,
kas pievienojās šim aktīvistu pulkam pirmo gadu.
Sēņu svēršana vienmēr notiek pie siltas sēņu zupas, par ko šoreiz paldies Silvai Pērkonei un Irmai
Ruzgai. Un tā šogad pie sēņu čempionāta kausa ar
8.987 kg sēņu tika Kristers Kaulakans, kurš bija
ieradies no Rīgas laukos pavadīt brīvdienas. 1.
vieta Amandai Gredzenai (7.160 kg), 2. vieta Līgai
Gredzenai (6.910 kg) un 3. vieta Ilonai Radvilavičai
(5.927 kg).
Paldies par neizsīkstošu entuziasmu ikvienam
sēņošanas čempionāta dalībniekam un arī Intai Miceikai.

Zirņu pagastā
Sarmīte Kaufmane,
kultūras darba vadītāja

Rudenīgais septembris ir sācis ciemoties arī
Zvārdes pagastā. Lapas spēlējas ar krāsām, vakaros
un agros rītos gaisā virmo dzestrums. Striķu skoliņu
nu piepilda bērnu čalas un smiekli. Skolēni priecājas
satikt savus klases biedrus un atkal redzēties ar
skolotājiem.
Septembra sākumā jauniešu projekta “Ciku,
caku, caku” ietvaros tika šūti sēžammaisi. Jaunieši
pieredzējušas šūšanas speciālistes Sandras Rubules
pavadībā zīmēja piegrieztnes, izgrieza un sašuva auduma detaļas un piepildīja maisus ar tiem paredzētu
pildījumu. 5. septembrī šī projekta ietvaros Striķu
kultūras namā tika organizēta Pidžamu ballīte, kur
katrs ballītes apmeklētājs varēja izmēģināt jaunos
sēžammaisus. Vakara gaitā bija iespēja piedalīties
dažādās aktivitātēs.
20. septembra vakarā par vērienīgu notikumu
izvērtās Nakts orientēšanās pasākums “Pa pāriem”.
Plkst. 20:30 pie Striķu kultūras nama pulcējās daudz
interesentu. Visi bija ieradušies uz pasākumu pozitīvi
noskaņoti, pārliecināti un uzvaras kāri. Vēlmi jautri
un aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā nemazināja ne
tumsa, ne mazpazīstama vide. Tika reģistrētas 15 komandas, pavisam kopā 30 dalībnieki.
1. vietu ieguva ātrākā komanda bez soda punktiem - Iveta un Mareks Ganeviči; 2. vietu godam
izcīnīja Lauris un Zenta no Saldus, bet ar 3. vietu
lepojās Sigita un Raivis Bērznieki.
Labākie trīs pāri saņēma balvas un aplausus. Pēc
lielā skrējiena visi dalībnieki atvilka elpu, pie ugunskura mielojoties ar ugunskurā ceptām desiņām.
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PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē

12.10. plkst. 17:00

22.10. plkst. 10:00

Komēdija “Balkona ragneši”. Galvenajās lomās: Zane
Jančevska, Aīda Ozoliņa, Juris Kalniņš, Mārtiņš Brūveris,
Kārlis Anitens. Biļetes nopērkamas Saldus TIC. Biļešu cenas: EUR 5,50 un 7.00.
Liepājas leļļu teātra izrāde „SALDAIS SAPNIS”.
Režisores un Kultūras Akadēmijas pedagoģes Daces
Skadiņas veidotā izrāde ar labestīgu atmosfēru, kurā skan
jaukās Atvara Sirmā melodijas un atdzīvojas Gedimina
Kotello lellītes. 2005.gadā „Spēlmaņu naktī” nominēta kā
gada labākā bērnu izrāde starp Latvijas profesionālajiem
teātriem. Ieejas maksa: EUR 2.00. Biļešu rezervēšana pa
tālr.: 27845842 (darbadienās 10:00 – 18:00).

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus bērnu un jaunatnes centra zālē
19.10. plkst. 16.00
un 18.30

20.10. plkst. 18:30

30.10. plkst. 19:00

Kinofilma “Izlaiduma gads”. Filmā galveno lomu atveido
Inga Alsiņa-Lasmane, un tajā līdzās profesionāliem aktieriem ir apzināti izvēlēti daudzi jaunieši bez iepriekšējas
pieredzes kino. Biļešu cena: EUR 2.00.
Dz. Dreiberga filma “Nāc ar mani padejot!”.
Filma ir tapusi “X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku” laikā, kad filmēšanas grupa septiņas dienas
un naktis sekoja līdzi deju kolektīva vecāko klašu grupai mēģinājumos, koncertos, Rīgā pavadītajā svētku ikdienā un
ballītēs. Filmas garums - 45 minūtes.
Kristas Burānes filma “Māra”.
Filma seko līdzi režisores Māras Ķimeles attiecībām ar vecomammu, dēlu un darbu, dokumentējot teātra kā nereālas
realitātes tapšanu ne tikai uz skatuves, bet arī ikdienas dzīvē.
Filmā piedalīsies pati Māra Ķimele, scenogrāfi Andris Freibergs, Ilmārs Blumbergs, Viktors Jansons un Aija Zariņa, kā
arī aktieri Guna Zariņa, Andris Keišs, Edgars Samītis, Jana
Čivžele, Varis Pinķis, bet Māras dēlu filmā spēlēs aktieris
Toms Auniņš.
Biļešu cena: EUR 0.50.

Elvja Elsona auto modelīšu kolekcija. Bērnu literatūras
centrā.

1.10 - 31.10

Zibenskonkurss: „Uzticamais draugs”.

8.10. - 31.12.

„Grāmatniecības vēsture Saldus novadā”. Klusajā lasītavā.

1.- 31.10.

„Novadnieku kalendārs : oktobris”. Klusajā lasītavā.
SALDUS PILSĒTĀ UN NOVADĀ

13.10. plkst. 14.00

Saldus centrā no plkst.14.00 līdz 15.00 dažādās vietās notiks akcija "Mana tautasdziesma".

O.KALPAKA MUZEJĀ “AIRĪTES” UN TĀ APKĀRTNĒ
4.10. plkst. 10.00

Rudens talku pie Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas
„Airītes”.
Pulcēšanās no 10:00 līdz 10:30.
Noslēgums ar kopīgām pusdienām no 14:00 līdz 15:00.

11.10. plkst. 11.00

Orientēšanās sacensības “Saldus kauss 2014”, Saldus novada atklātais čempionāts un R.Mankusa piemiņas kausa
izcīņa. O.Kalpaka piemiņas vietā „Airītes”.

19.10. plkst. 10.00

Projekta "Mana Latvija" mūžizglītības nodarbības "Latvijas
tradīcijas".

11.10.

Rudens tirgus.

25.10.

Simjūda dienas tirgus.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
1.10. - 31.10.

Skrundas TV operatora Alana Perševica fotoizstāde “Mani
žurnāli”.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
24.10. plkst. 15:00

Gada balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšana. Sarīkojums Saldus novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra no
15.10.

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā (kalendārs
pie sporta pasākumiem Saldus mājas lapā).

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts telpu futbolā.

Izstāde “Krēslā” no J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja krājuma, kurā varēs apskatīt Jaņa Rozentāla
zīmējumus, latviešu mākslinieku- M. Rozentāla, V.Avena,
A.Druvaskalnes-Urdzes, J.Rikmaņa, P.Kundziņa, A.Kleina,
R.Laurinoviča, J.Strazdiņa darbus, kuri ilgāku laiku nav
bijuši pieejami apmeklētājiem, varēs aplūkot arī Viktora
Veismaņa mākslas fotogrāfijas.
Īpaša vieta un uzmanība izstādē veltīta mūsu novadniekam
dzejniekam Mārim Čaklajam. Nesen Saldus muzejs ieguvis
glabāšanā M. Čaklā bibliotēku un personīgās lietas, kuras
apmeklētājiem tiks eksponētas pirmoreiz. Ieeja izstādēEUR 0.57.
Ieeja pasākumos bez maksas.

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts florbolā.

3.10. plkst. 10:00

Florbols vidusskolu jauniešiem, zonu sacensības Druvā un
Šķēdē.

4.10. plkst. 11:00

4.10. plkst. 14:00

VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-14S - Rīgas 3.BJSS
U-14S
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-19S - Rīgas 3.BJSS
2 U-19S
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-16S - Tukums U-16S

5.10. plkst.17:00

Aldaris LBL spēle basketbolā - BK Saldus _ Liepāja/Triobet

10.10. plkst. 17:00

LBL spēle basketbolā - BK Saldus BK Jelgava-2

2.10. plkst. 16:00

Dzejoļu cikls „Torņi un jumti”. Pasākumā piedalās dzejniece Elvīra Bloma un multimediju mākslinieks Vitālijs
Vinogradovs, kā arī Saldus dzejnieki.

12.10. plkst. 11:00

16.10. plkst. 18:00

Diskusija „Veselība krēslā”. Sarunā piedalās psihoterapeite
Ilze Lāce un ergoterapeite Aļesja Mozžerikova.
Saruna par to, kā izvēloties pareizu vai nepareizu krēslu,
tiek ietekmēta mūsu fiziskā veselība, ergoterapeites Aļesjas
Mozžerikovas ieteikumi. Bet par to, kā gaismas trūkums
ietekmē mūsu psihoemocionālo stāvokli, iztaujāsim psihoterapeiti Ilzi Lāci.

VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-17V - BJBS Rīga/
DSN U-17V
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-19V - BJBS Rīga/
DSN U-19V
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-14V - BJBS Rīga/
DSN U-14V
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-13S - Jelgava U-13S
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-12S - Jelgava U-12S
Aldaris LBL spēle basketbolā - BK Saldus - Jūrmala/Fēnikss
Saldus sporta kompleksā.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
20.09. – 24.11.

1.11. plkst. 14:00

30.10.
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20.10 - 30.11

4.10. plkst. 12:30

12.10. plkst. 12:30
15.10. plkst. 16:00
18.10. plkst. 11:00
18.10. plkst. 12:00
18.10. plkst. 17:00

Tikšanās un diskusija ar kinokritiķi Dairu Āboliņu „No
mēmajām šausmām līdz „Krēslai””.

10.10. plkst. 10:00

Finālsacensības florbolā vidusskolu jauniešiem Druvā un
Šķēdē.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

11.10. plkst. 12:00

Orientēšanās sacensības “Saldus kauss 2014”, Saldus novada atklātais čempionāts un R.Mankusa piemiņas kausa
izcīņa. O.Kalpaka piemiņas vietā „Airītes”.

12.10. plkst. 12:00

Klinšu kāpšanas sacensības "Novadnieki open 2014". Novadnieku pagasts, „Mežvidi”, sporta zāle.

17.10. plkst. 10:00

Florbols 1999. (98.) - 2000.g.dz. zonu sacensības Druvā un
Šķēdē.

24.10. plkst. 10:00

Florbols 1999. (98.) - 2000.g.dz. zonu sacensības Druvā un
Šķēdē.

Tematisks pasākums „Latviešu karavīrs Otrajā pasaules
karā”. Tikšanās ar LU vēstures profesoru Antoniju Zundu
(Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda projekts “Vēstures notikumi cilvēku likteņos”).

31. 10. un 1.11.

Jauno grāmatu dienas.

1.10. - 31.10

Foto izstāde „Ar vējiem krēpēs”.

1.10. - 31.10

Foto izstāde „Medus piliens”.

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ

Trešdienās
no
11:00 līdz 14: 00

Senioru mēneša aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu,
darbojoties čaklo roku pulciņā. Dienas centrā „ Mežvidos”.
Aicināti arī jauni interesenti.

2.10. plkst. 17.30

Sezonas atklāšana sieviešu vokālajam ansamblim “Vēlreiz”
Rubas tautas namā.

3.10. plkst. 17.00

Sezonas atklāšana folkloras kopai “Ruba” tautas namā.

3.10. plkst. 18.00

Sezonas atklāšana bērnu deju kolektīvam Rubas tautas
namā.

01.10. plkst. 15.00.

Starptautisko senioru diena Nīgrandes pagasta Kalnu
kultūras namā.

18.10. plkst. 19.00

Teātra viesizrāde Rubas tautas namā.

31.10. plkst. 15.00.

Daugavpils teātra izrāde „Trīs sivēntiņi un vilks Vilmārs”.
Kalnu kultūras namā.

31.10. plkst. 19.00.

Daugavpils teātra izrāde „Ekstrasensa cīņa”. Kalnu kultūras
namā.

No 25.09.
20.10

Izstāde “Mēs esam vēsture”, tapusi projekta “Ceļojums
laikā Pampāļos jeb pašiem sava muzejnakts” ietvaros.
Pampāļu bibliotēkā.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

Katru ceturtdienu
no plkst. 12.30
līdz 16.00 (18.09.
- 30.10)

Projekta „Savu spēku meklējot Dainu dzīlēs” ietvaros būs
rokdarbu nodarbības Ošenieku bibliotēkā „Spēka zīmes
mūsdienu rokdarbos”. Projektu atbalsta biedrība KIT.

11.10.

Pasākums „Ražas svētki” Ošenieku bibliotēkā. Lauku labumu izstāde un degustācija.

18.10 plkst. 20.00

Jaunlutriņu Tautas namā viesosies Vārmes teātris ar
komēdiju „Kaimiņu būšana”.

7.10. plkst. 14:00

Jauna latviešu multfilma “Zelta zirgs”. Ieejas maksa- 1
euro. Pampāļu kultūras namā.

24.10. plkst. 18.00

„Karaliskā Princešu balle”- pasākums Jaunlutriņu bibliotēkā
un Tautas namā meitenēm no 11 gadu vecuma.

26.10. plkst. 21.00

31.10 plkst. 14.00

Projekta noslēguma pasākums Ošenieku bibliotēkā „Savu
spēku meklējot Dainu dzīlēs”. Iepazīšanās ar spēka zīmēm,
folkloras kopas „Dzirnaviņas” koncerts, spēka dziesmas
kopā ar mūziķi U. Fridrihsonu, rokdarbu izstāde, konkurss.
Projektu atbalsta biedrība KIT.

Biedrības KIT atbalstītā projekta “Ceļojums laikā Pampāļos
jeb pašiem sava muzejnakts” pasākums. Uz pasākumu
jāpiesakās iepriekš līdz 20.10. pa tel. 26334165. Pampāļu
dzirnavās.

10.10.

Druvas dienas centra 10 gadu jubilejas svinības.

24.10.

Dienas centrā
pēcpusdiena”.

14.10.

„Veselības diena” pensionāriem – nūjošana.

PAMPĀĻU PAGASTĀ
līdz

SALDUS PAGASTĀ
notiks

pasākums

“Jautro

draugu

31.10. plkst. 18.00

„Visu svēto nakts pasākums” Jaunlutriņu Tautas namā, notiks sadarbībā ar Jaunlutriņu dienas centru un bibliotēku.

1.10. - 14.10.

Pirmsskolas izglītības grupas „Burtiņi” audzēkņu darbu
izstāde „Rudentiņš- bagāts vīrs” Šķēdes pagasta bibliotēkā.

1.10.-18.10.

Izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes” Šķēdes pakalpojuma
centra zālītē.

3.10. plkst. 16.00

Pensionētiem skolotājiem veltīts pasākums „Mēs šodien
sakām jums: “Paldies”!”.

17.10. plkst. 19:00

11.10.

Sacensības tautas bumbā mazajiem sportistiem.

Plkst. 21.00

Pasākums “Kņopienes un Spulģīša ceļojums”, tiek realizēts
ar biedrības “KIT” izsludinātā projekta “Ceļojums” atbalstu.
Balle Šķēdes sporta zālē.

17.10. plkst. 16.30

Dzīvnieku aizsardzības dienai veltīts pasākums skolēniem.

25. 10.

Turnīrs galda tenisā un novusā.

18.10. plkst. 20.00

“Ģimeņu vakars” Vadakstes tautas namā.

25.10. plkst. 19.00

Leģendu nakts Vadakstes pilī.

27.10 - 31. 10.

Skolēnu brīvlaikā dažādas aktivitātes bibliotēkā un Dienas
centrā. Jāseko līdzi afišām.

Lutriņu kluba radošo kolektīvu (Amatierteātris „Atvars”,
deju kolektīvi „Sprīdīši” un „Vilks”, Tautas mūzikas
pulciņš) sezonas atklāšana.

18.10.

Radošās nodarbības kopā ar Agritu Rimkus.

22.09. - 20.10.

Skrundas TV žurnālistes, producentes, režisores Ievas
Benefeldes fotogrāfiju izstāde Lutriņu bibliotēkā „Skatiena
attālumā”

1.10. plkst. 18.00

Sezonas sākums amatierteātra kolektīvam. Aicinām
pievienoties jaunus dalībniekus. Bijušā veikala “Citroniņš”
telpās.

28.10.

Konference „Kurzemes Hercogs” projekta „Caur hercoga
Jēkaba laika prizmu” ietvaros . Lutriņu klubā.

3.10. plkst. 19.00

Druvas amatierteātra izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā”.
Zirņu pamatskolas zālē. Ieejas maksa- 2,50 euro.

30.10.

Ventspils muzeja muzejpedagoģiskā programmas radošās
darbnīcas projekta „Caur hercoga Jēkaba laika prizmu” ietvaros. Lutriņu klubā.

6.10.

Darbību uzsāks sieviešu vokālais ansamblis. Aicinām
pievienoties jaunus dalībniekus. Sīkāka informācija pa tel.
27484711. Bijušā veikala “Citroniņš” telpās.

31.10.

Orientēšanās sacensības Lutriņu pagastā „Pa hercoga
Jēkaba pēdām” projekta „Caur hercoga Jēkaba laika
prizmu” ietvaros.

6.10. plkst. 18.00

1.11.

Rudens tirgus un koncertuzvedums „Balle pilī” projekta
„Caur hercoga Jēkaba laika prizmu” ietvaros. Lutriņu klubā.

Folkloras kopa „Zirņi” sāk jauno sezonu. Mācīsimies
neapdarinātās tautas dziesmas, dančus, rotaļas un svinēsim
gadskārtu svētkus. Aicinām pievienoties! Folkloras kopas
vadītāja Sarma Ūpe. T.29775878, sarma.upe@gmail.com .

11.10. plkst. 17.00

Sadraudzības vakars ar Zvārdes ansambļa “Druvienas”
un Lutriņu pagasta “Lutriņu Ziņģes“ dalībniekiem. Bijušā
veikala “Citroniņš” telpās.

18.10. plkst. 21.00

Diskotēka. Bijušā veikala “Citroniņš” telpās. Ieeja EUR
1,50.

25.10.

Zemnieku saiets Zirņu pamatskolā.

LUTRIŅU PAGASTĀ
Visu oktobri
Oktobra
nedēļa

VADAKSTES PAGASTĀ

Novadpētniecības izstāde Lutriņu bibliotēkā „Hercoga
Jēkaba laiki Kurzemē”.
pirmā

ZAŅAS PAGASTĀ
ZIRŅU PAGASTĀ

NOVADNIEKU PAGASTĀ
12.10. plkst. 11.00

Klinšu kāpšanas sacensības no iesācēja līdz profesionālim.
Reģistrēšanās no plkst. 10.00. Pieteikties pa tel. 29163386.
Dalības maksa, iepriekš piesakoties līdz 5. oktobrim- EUR
1 vai 2 (atkarīgs no grupas).

ZVĀRDES PAGASTĀ

Plkst. 13.00 -18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā. Otrdienās,
trešdienās un piektdienās.

18.10.

Radošās nodarbības rudens ziedu darināšanā.

1. - 31.10.

Izstāde „Saldus sadraudzības biedrības” 3. stāva foajē.

25.10. plkst. 12.00

“Mans draugs Ķirbītis” - radošā pēcpusdiena bērniem.

Pēc katra pulciņa
darba
grafika
(pieteikties pa
tālr. 29164020)

Jaunus dalībniekus aicina tradicionālo rokdarbu (aušana,
adīšana u.c.), šūšanas un modelēšanas, kokapstrādes
pulciņi, kā arī JDK „Sadancis” , sieviešu koris „Draudzība”
un amatierteātris.

20.10 - 25.10

Izstāde “Krāsainā pasaule” Striķu kultūras namā.

31.10. plkst. 21.00

Diskotēka „Helovīns”.

9

Mēs nevaram noteikt ne laiku nedz vietu, saulei kur tecēt, mēnesim skriet, un
tas jau nav vajadzīgs, ja varam viens otram pasaulē garām nepaiet.
/Valters Nollendorfs/
No sirds sveicam skaistajos svētkos!
Saldus novada dome

Apvienotajā Jaunauces un Rubas
pagastā
Aina Klaipa- 60
Silvija Pērkone- 60
Austra Upeniece- 65
Aija Kensmina- 75
Māris Permins- 50
Juozs Barvidis- 55
Eduards Hmeļņiks- 65
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Guna Balcere- 50
Zeltīte Daunaraviča- 50
Olita Riekstiņa- 50
Modrīte Brālīte- 55
Laimonis Lazarevs- 60
Vija Andersone- 65
Helēna Indriksone- 80
Skaidrīte Slavinska- 55
Mudīte Kairiša- 70
Milda Fridrihsone- 75
Kursīšu pagastā
Daiga Dreimene- 50
Vladimirs Trunčenkovs- 50
Lita Vagre- 50
Mārīte Stateviča- 60
Vija Andersone- 70
Petronele Jablonska- 80
Lutriņu pagastā
Rita Sproģe- 60
Edgars Brunavs- 65
Edvīns Pūkainis- 65
Vilnis Vītols- 65
Ērika Ozola- 93
Nīgrandes pagastā
Vigars Kļava- 50
Jurijs Vicvagaris- 50
Liene Putniņa- 55
Ivars Gruzis- 60
Andris Ķienis- 60
Valdis Lorencs- 60
Albīne Cirtautiete- 65
Vera Grigorjeva- 65
Mirdza Klauze- 65
Māra Ozola- 65
Māris Skuja- 65
Laimonis Višņevskis- 70
Rasma Sarģele- 75
Novadnieku pagastā
Ina Demkiva- 50
Rudīte Avotiņa- 50
Zigrīda Gūtmane- 55
Māra Martinsone- 55
Mihails Cogla- 55

Mūžizglītības nodarbības Oskara
Kalpaka muzejā
Inta Švaža, projekta vadītāja

Viktors Baldins- 60
Gunārs Rozenbahs- 65
Ivans Alutis- 65
Juris Zariņš- 70
Ausma Rimkus- 70
Ēriks Vecmanis- 75
Diāna Cīrule- 80
Zigurds Kaunesis- 80
Ārija Kalnakārkle- 91
Pampāļu pagastā
Dzintra Ozola- 50
Agris Silinieks- 50
Zita Labanauska- 65
Voldemārs Danenbergsons- 75
Biruta Janševska- 85
Saldus pagastā
Ilze Kantāne- 50
Uldis Rumbenieks- 50
Dzintra Januze- 55
Agris Ivanovs- 65
Lionija Mazprecniece- 65
Ārija Pētersone- 80
Vadakstes pagastā
Māris Daktiņš- 50
Zirņu pagastā
Silvija Timofejeva- 70
Baiba Baranovska- 75
Valija Strazda- 75
Edvarts Balgalvis- 80
Mirdza Nāburga- 85
Sofija Kuļešenko- 98
Zvārdes pagastā
Jānis Zalups- 50
Mirdza Kaudze- 90
Saldus pilsētā
Aina Alksne- 70
Valdis Balgalvis- 70
Mārtiņš Bukums- 70
Imants Rozentālbergs- 70
Edgars Kreits- 75
Velta Leite- 75
Daina Līdaka- 75
Ilga Lopačenko- 75
Lilioza Muceniece- 75
Aina Šustere- 75
Lidija Vorobjova- 75
Valentīna Končus- 80
Klavdija Popova- 80
Leonīds Pozņiaks- 80
Lilija Punkstiņa- 80
Ausma Zviedre- 85
Ausma Šrēdere- 91
Irma Ziemiņa- 92

B

iedrība „Mantinieki” sadarbībā ar Oskara Kalpaka muzeju šajā
rudenī piedāvā nebijušu iespēju – mūžizglītības nodarbības „Mana
Latvija”, kurā savas zināšanas papildina un uzspodrina Saldus pilsētas
pensionāru biedrības čaklākie un zinātkārākie seniori.
Šādas nodarbības uzsāktas ar mērķi veicināt pilsonisko līdzdalību un patrotismu un sākt aizpildīt „melno caurumu” zināšanās par Latviju tiem pieaugušajiem,
kuri skolā mācījās padomju laikā, līdz ar to daudz kas palicis neuzzināts. Mūžu
dzīvo, mūžu mācies – tam piekrīt nodarbību apmeklētāji, kuriem pirmā tikšanās
reize bija 27. augustā, kad visas dienas garumā bija jāklausās, jādiskutē un praktiski jādarbojas par tēmu „Latvijas valsts”. Šajā dienā Latvijas Kara muzeja
nodaļas vadītāja Barba Ekmane atraktīvi mācīja par Latvijas valsts tapšanu,
Brīvības cīņām laikā no 1918. līdz 1920. gadam. Bija iespēja apskatīt dažādus
vērtīgus eksponātus - gan apbalvojumus, gan karavīriem piederējušas lietas. Dienas otrā pusē Oskara Kalpaka muzeja vadītāja Roberta Sipenieka vadībā seniori
diskutēja par Latvijas vērtībām, par ko cīnījās valsts tapšanas laikā un kādas tās
ir tagad. Noslēgumā dalībnieki apguva pilsoniskās līdzdalības pamatus, iepazina
Latvijas oficiālo simbolu vēsturi un tapšanu, kā arī katrs sev pagatavoja Latvijas
karodziņu.
Programma tiek īstenota no augusta līdz novembrim, un tai pavisam ir četras
daļas – Latvijas valsts, Latvijas daba, Latvijas tradīcijas, Latvijas cilvēki; katrā
daļā ir 2 nodarbību dienas - viena teorētiska un praktiska mācīšanās diena, otra kopīgi veidots pilsoniskās līdzdalības pasākums. Būs talka, tikšanās ar politķiem,
akcija un kopīgi veidots koncerts. Nodarbības vada gan Oskara Kalpaka muzeja un Latvijas kara muzeja speciālisti, gan skolotāji un sava amata meistari
no Saldus, Brocēnu un Jelgavas novadiem, gan arī biedrību „Kursas vārti” un
„Puķuzirnis Z” pārstāvji.
Nodarbības notiek biedrības „Mantinieki” projekta „Mana Latvija” ietvaros,
kurš tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra
atbalstu.

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 49, 2014. gada oktobris. 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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