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Saldus novada vēlēšanu komisijas informācija
Saldus novada Vēlēšanu komisija pateicas visiem
vēlētājiem, kas piedalījās un izteica savu viedokli 2017.
gada 3. jūnija Saldus novada domes vēlēšanās.
Saldus novadā ir reģistrēti 19728 balstiesīgie iedzīvotāji,
no kuriem nobalsojuši 8730 (44.25%). Saldus novadā bija
izveidots 21 vēlēšanu iecirknis, un pēc Centrālās Vēlēšanu
komisijas datiem Saldus novada domē iekļuvušas astoņas
partijas. Saldus novada domē deputātu skaits ir 17.
Liels paldies par izpildīto darbu visiem Saldus novada
domes vēlēšanu procesā iesaistītajiem vēlēšanu komisiju
darbiniekiem. Šo darba vēlēšanu komisijas kopā paveica kā vienota komanda – godprātīgi un atbildīgi, spējīga
rast risinājumu saspringtās un instrukcijās neaprakstītās
situācijās.
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Latvijas Zaļā partija

1386 (15,89%)

3

Latvijas Reģionu Apvienība
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Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija
Partija “VIENOTĪBA”
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”
Jaunā konservatīvā partija

873 (10,01%)

2

Politiskā partija “KPV LV”

600 (6,88%)
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Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
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Politiskā partija “KPV LV”
Egils Ķuzis, Saldus novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs●

Notika Saldus
novada domes sēde
25. maijā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 49
lēmumprojekti.

DOMES SĒDES

arī projekta “Izbaudi Ventu” (angļu
valodā “Visit Venta”) pieteikumu
sagatavošanu Latvijas Lietuvas
pārrobežas sadarbības programmā
2014.-2020.

• Nolēma
nodot
atsavināšanai
pašvaldībai piederošus nekusta• Tika apstiprināts Saldus novada
mos īpašumus, kā arī apstiprināja
pašvaldības Striķu sākumskolas nonotikušo izsoļu rezultātus.
likums.
• Nolēma nodibināt reālservitūtu –
• Apstiprināja Saldus novada domes
ceļa servitūtu Saldus novada
un Saldus novada pašvaldības
pašvaldībai piederošā nekustamajā
aģentūras “Sociālais dienests” 2016.
īpašumā Brīvības iela 16, Saldus,
gada publiskos pārskatus.
Saldus novads, par labu nekustama• Noteica Saldus novada pašvaldības
jam īpašumam Kalna iela 25A, Salpirmsskolas izglītības iestādēs un
dus, piešķirot tiesību uz braucamo
Saldus novada izglītības iestādēs,
ceļu.
kurās ir pirmsskolu izglītības gru• Lēma par Saldus novada un Brocēnu
pas, darba laiku 2017. gada vasaras
novada
pašvaldību
apvienotās
periodā, t.i., no 2017. gada 1. jūnija
civilās
aizsardzības
komisijas
līdz 2017. gada 31. augustam.
sastāva maiņu – no komisijas locekļa
• Pamatojoties uz iesniegumu, nolēma
pienākumu pildīšanas atbrīvoja
izsniegt licences Dainim Polim par
Māru Bimšteinu, savukārt viņas
izstrādātajām interešu izglītības
vietā iecēla Daumantu Grundmani.
programmām:
• Piešķīra līdzfinansējumu 300 eiro
1. “Vispārattīstošā vingrošana
biedrības
“Saldus
saulesstīga”
un kustību rotaļas” bērniem vecumā
sabiedriskās
aktivitātes
“Pa
no 4 līdz 7 gadiem;
“Kurzemītes” pēdām” realizācijai;
300 eiro biedrības “Durvis uz
2. “Vispārējās fiziskās saga
radīšanu” sabiedriskās aktivitātes
tavotības veicināšana” bērniem un
“Ceļā uz Eiropas kultūras un mākslas
jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gaforumu – 54. Eiropiādi” realizācijai;
diem;
279
eiro
biedrības
“Atlēti”
3. “Vispārējās fiziskās saga
sabiedriskās aktivitātes “Kusties vetavotības veicināšana” jauniešiem ve
sels!” realizācijai; 300 eiro biedrības
cumā no 15 līdz 18 gadiem.
“Ezeres
makšķernieku
klubs”
sabiedriskās
aktivitātes
“Slūžu
• Nolēma
atbalstīt
projekta
svētki Ezerē” realizācijai; 300 eiro
“Starpkultūras
sociālās
vides
biedrības “Saldus makšķernieku
uzlabošana dzīvesprasmju apguklubs”
sabiedriskās
aktivitātes
vei un pilnveidei Židiku Marijas
“Zivju
krājumu
monitorings
CiecePečkauskaites ģimnāzijā (Lietures upē virs Pakuļu ūdenskrātuves
va) un Nīgrandes pagasta Kalnu
2017” realizācijai un 300 eiro
vidusskolā (Latvija)” pieteikumu,
“Jaunlutriņu attīstības biedrības”
projekta “Šišas un Cieceres upju
sabiedriskās aktivitātes “Senlietu
piekrastes zonu atveseļošana un
krātuve Jaunmuižas klētī” projektu
vides risku mazināšana Šilutē (Lieturealizāciju, slēdzot līgumu ar Saldus
va) un Saldū (Latvija)” pieteikumu,
novada pašvaldību par finansiālu atprojekta “Videonovērošanas kabalstu projekta realizācijā.
meru uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā”, kā
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• Noteica Saldus novada pašvaldības

Striķu
pamatskolas
organizētā
semināra
“Ieskats
montesori
pedagoģijā” dalībniekiem dalības
maksu 10 eiro (bez PVN), kā arī
maksu par Saldus sporta skolas
sniegtajiem pakalpojumiem.
• Noteica maksu par Nīgrandes,
Zvārdes, Apvienotās Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastu pārvaldes,
Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldes, Zaņas, Zirņu
un Ezeres pagastu pārvalžu, kā arī
Cieceres internātpamatskolas, PII
“Zīlīte”, PII “Īkstīte”, PII “Pasaciņa”,
PII “Cerībiņa” nedzīvojamo telpu
nomu (virtuves un palīgtelpas).
• Nolēma piešķirt Apvienotajai Jaun
auces un Rubas pagastu pārvaldei
papildus finansējumu 8043 eiro
Rubas pamatskolas 1. stāva gaiteņa
remontam,
izdevumus
sedzot
no
neparedzētiem
gadījumiem
plānotajiem finanšu līdzekļiem 2017.
gada budžetā.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu,
lai veiktu nepieciešamos iekšējo
inženiertīklu (ūdensvads, kanali
zācija, elektrība, ventilācija, auto
mātiskā ugunsdzēsības signalizācijas
sistēma)
atjaunošanas
darbus,
veiktu iekšējos apdares darbus ēkas
1. stāvā, nomainītu 1. stāva grīdu
konstruktīvos slāņus un nodrošinātu
vides pieejamību Saldus pirms
skolas izglītības iestādē “Sienāzītis”
Sātiņu filiālē, kas atrodas nekustamā
īpašumā
“Sātiņu
pamatskola”,
Novadnieku pagasts, Saldus novads.

Notika Saldus
novada domes
ārkārtas sēde
7. jūnijā notika Saldus novada
domes ārkārtas sēde, kurā deputāti
lēma par 30 lēmumprojektiem.
• Apstiprināja Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” un “Saldus radio”
2016. gada publiskos pārskatus.

• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 17.12.2009. sēdes lēmumā
“Par pilsētas un lauku apvidus zemes
piederību, piekritību un izmantošanu
zemes reformas pabeigšanai Saldus
novadā”.
• Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus,
kā arī vairākus nolēma nodot
atsavināšanai.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 30.03.2017. sēdes lēmumā
“Par zemes gabala Pludmales iela 4,
Saldus, daļas iznomāšanu SIA “Cits
Bārs”.
• Apstiprināja noteikumus Nr. 4 “Noteikumi par Saldus novada interešu
izglītības pedagogu materiālās
stimulēšanas kārtību un kritērijiem”.
• Nolēma Saldus novada pašvaldībai

DOMES SĒDES

iesaistīties kā sadarbības partnerim Valsts izglītības satura
centra
iesniedzamajā
projektā
darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošanā.

• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
12 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Saldus novada pašvaldības budžetu
2017. gadam””.
• Noteica maksu par nedzīvojamo
telpu nomu “Sātiņu pamatskola”
internāta ēkā.
• Noteica dalībnieku maksu Zirņu
pagasta pārvaldes organizētajā
pasākumā “Ēdamo pagastu saiets”.

• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
investīciju projekta dokumentācijas
(tehniskā projekta) izstrādei tribīņu
nojaukšanai
un
stāvlaukuma
pārbūvei pie Saldus sporta skolas
Jelgavas ielā 6, Saldus pilsētā.

Pilns sēdes protokols un pieņemtie
lēmumi pieejami šeit: http://www.
saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/
domes-lemumi/domes-lemumi2/.e

• Atbalstīja projekta “Neapdzīvotas
daudzdzīvokļu ēkas nojaukšana
Rubas ciemā” pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības
programmā 2014.-2020.

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste ●

Notika Saldus novada svētki “Novada spārni esam mēs paši”
No 15. līdz 21. maijam Saldus novadā tika svinēti
septītie Saldus novada svētki. Šī gada svētku moto bija
“Novada spārni esam mēs paši”.
Pirmajā svētku dienā, 15. maijā, Saldus Mūzikas un
Mākslas skolu ēkas koncertzālē notika Gunta Kuzmas un
Agneses Egliņas koncertprogramma klarnetei un klavierēm.
Koncertu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.
Otrajā dienā, 16. maijā, notika pirmais svētku
ieskandināšanas pasākums Saldus novada dienvidu puses
pagastā – Ezerē. Pasākuma apmeklētājus priecēja Mārtiņa
Ruska, Gintas un Kristapa Krievkalnu koncerts, kā arī
notika pirmizrāde filmai par Saldus novadu. Savukārt
Saldū novada svētku ietvaros uzstājās vokālā grupa “Cik
dažādi…” un Andris Akermanis.
Trešajā dienā, 17. maijā, Saldū, Kapelleru nama dārzā,
par spīti vasarīgajam lietum, notika komandu spēle
“Lidojums Latvijas simtgadē”. Spēles laikā aizraujošā
veidā varēja sacensties zināšanās par Latviju. Vakarpusē
notika otrais svētku ieskandināšanas pasākums novada
ziemeļu puses pagastā – Lutriņos, kur ar koncertu viesojās
Mārtiņš Ruskis, kā arī Ginta un Kristaps Krievkalni. Arī
Lutriņos tika demonstrēta filma par Saldus novadu. Saldū,
savukārt, notika Ulda Fridrihsona jubilejas koncerts.

18. maijā Saldus novada skolu jaunatnes koncertā
“Laimes zeme”, kas notika Saldus sporta kompleksā,
uzstājās ap 800 bērnu un jauniešu, bet vēlāk bija iespēja
apmeklēt Saldus Tautas teātra izrādi “Tobago” Saldus
Bērnu un jaunatnes centrā.
Svētku piektajā dienā, 19. maijā, notika sadraudzības
koncerts, kurā uzstājās TDA “Kursa”, gruzīnu deju kopa
“IALONI” un poļu folkloras deju kolektīvs “Snutki”. Īpašs
paldies par atbalstu koncerta tapšanā un norisē deju kopai
“Bandava” un deju kopas vadītājai Santai Laurinovičai.
Saldus novada svētkiem par godu varēja vērot arī māla
keramikas cepļa atvēršanu Kapelleru nama dārzā. Bet
turpinājumā siltā maija vakarā Saldus novada iedzīvotāji
un viesi varēja baudīt Daumanta Kalniņa, Undīnes Rolavas
un Ventspils Bigbenda koncertu. Pēc tam tika demonstrēta
īsfilma par Saldus novadu, savukārt pēc tam kino tēmu
turpināja tikšanās ar kinofilmas “Emīla nedarbi” režisoru
Vari Braslu. Pēc režisora atmiņu stāsta O. Kalpaka laukumā
šo latviešu kino klasikas darbu varēja arī noskatīties.
Vakars noslēdzās ar Saldus novada svētku uguņošanu un
svētku dievkalpojumu.
Sestdiena, 20. maijs, bija svētku kulminācijas diena, kas
piedāvāja plašu norišu programmu dažādām gaumēm. Jau
no plkst. 9.00 sākās svētku tirgus. Plkst. 10.00 pasākuma
vadītājs Valters Krauze kopā ar Juri Zilveru svētku
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2017. gada JŪNIJS

		

apmeklētājus mudināja uz rīta rosmi un rosīgu dienu. Jau
no plkst. 10.00 notika dažādas sporta sacensības: 66 North
Baltic velomaratons apkārt Cieceres ezeram (74 dalībnieki),
strītbols (33 komandas – 99 dalībnieki), strītflorbols (32
komandas – 117 dalībnieki), atklātais čempionāts svara
bumbu celšanā (19 dalībnieki), pludmales volejbols (15 komandas – 30 dalībnieki), draiskais skrējiens “Ciecernieks”
(6 komandas – 18 dalībnieki), kā arī cīņu šovs pēc MMA,
K1 un boksa noteikumiem (16 cīkstoņi – 8 saldenieki un 8
viesi).
Saldus tirgus laukumā varēja apskatīt dažādus spēkratus,
tostarp policijas, zemessardzes transportu un ekipējumu, kā
arī Saldus tehnikuma ugunsdzēsēju automobili, biedrības
“EVE autosports” sporta mašīnas un kartingus.
Bērnu rotaļu laukuma “Pīļuks” teritorija bija pārvērtusies
par Nekurnekadzemi, kurā notika aktivitātes bērniem –
varēja darboties radošajās darbnīcās, kā arī zinātniskajā
darbnīcā kopā ar “Zinoo centru”, spēlēt koka spēles,
apskatīt dzīvnieciņus un doties izjādē ar poniju.
Saldus novada svētku krāšņais gājiens “Mēs lidotu
arī bez spārniem” pulcēja 53 kolektīvus (turpat 2800
dalībniekus). Šogad svētku gājienu vērtēja starptautiska
žūrija: Tskaltubo (Gruzija) pašvaldības kultūras nodaļas
vadītāja Rima Margiani, Paides (Igaunija) pilsētas izpilddirektora vietnieks Janno Lehmets un Jaņa Rozentāla
Saldus mākslinieku grupas vadītāja Gunta Kraulere. Par
viskrāšņākajiem tika atzīti Saldus bibliotēkas, Cieceres
internātpamatskolas un 66 North Baltic kolektīvi.
Pēc gājiena notika svinīgās svētku uzrunas, kur Saldus
novada iedzīvotājus un viesus sveica Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa, Paides (Igaunija) pašvaldības
mēra vietniece Ülle Lesmaa un Tskaltubo (Gruzija) pilsētas
mērs Konstantīns Mamiseišvilli. Pirmo reizi pēc svētku
gājiena ļaudis, kuri bija sapulcējušies pilsētas centrā,
varēja pievienoties zibakcijai – fleshmob dejai zumbas deju
pasniedzējas Zanes Ilenānes vadībā.
Pēc šīs dejas tika atklāta Saldus novada svētku deju
skatuve, kur bija iespējams redzēt gan Saldus novada
kolektīvu, gan viesu priekšnesumus. Uz deju skatuves
kāpa: mūsdienu deju grupa “NIUANSAS” no Lietuvas
(vadītāja Jelena Legonzoviene), Zumbas klubs (vadītāja
Zane Ilenāne), sporta deju klubs “Saldus” (vadītājs Aleksandrs Aļošins), Saldus danču klubs (vadītājs Kārlis
Ērglis), karsējmeiteņu grupas “Panteras” un “Melnās
panteras” (vadītāja Tatjana Markaviča), ritma deju studija
“Ideja” (vadītāja Rūta Sakne), senioru deju kopas “Pogas”, “Ciecerīte”, “Senlejas” (vadītāja Rasma Liekmane),
līnijdejotāju grupa “Pink-step” (vadītāja Laimdota Radionova), deju studija “Arabeska” (vadītāja Zita Valka),
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folkloras deju kolektīvs “SNUTKI” (vadītāja Aleksandra
Mendeļska ) un deju kolektīvs “Ialoni” (vadītāja Rima Margiani), deju kopa “Bandava” (vadītāja Santa Laurinoviča),
kā arī bērnu deju kolektīvi – Druvas vidusskolas deju
kolektīvs “Mazais Puzurs” (vadītāja Agita Skrebele), Saldus pamatskolas deju kolektīvs (vadītāja Ilze Sīle), Saldus
BJC jauniešu deju kolektīva “Meduslāse” studija un Saldus
vidusskolas deju kolektīvs ”Taurenītis” (vadītāja Sandra
Laure), Lutriņu pamatskolas deju kolektīvs “Smaidiņi”
(vadītāja Jeļena Tarasova) un Druvas vidusskolas jauniešu
deju kolektīva “Puzurs” studija (vadītāja Laine Liepa).
Tāpat apmeklētājus priecēja Saldus novada jauniešu deju
kolektīvi – Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs
“Puzurs” (vadītāja Laine Liepa), Novadnieku pagasta
jauniešu deju kolektīvs “Sadancis” (vadītājs Dzintars
Kaksis) un tautas deju ansamblis “Kursa” (vadītāja Inese
Buša).
Gastronomiskajā lidojumā “Mana novada garša” Saldus novada svētku dalībniekus aizveda visi Saldus novada
pagasti un pilsēta – katrs vārīja savu zupu, ko piedāvāja
degustēt.
Par tradīciju Saldus novada svētkos kļuvusi moto parāde
Saldus ielās. Jau otro gadu pēc kārtas Saldus novada svētku
dienā Kurzemes motobraucēji pulcējās Kuldīgā, kur kopīgi,
atklājot sezonu, dodas uz Saldu un piedalās motoparādē.
Katru gadu dalībnieku skaits aug – šogad parādē piedalījās
teju 600 dalībnieki. Braucienu organizē Saldus motoklubs
“Black Bulldogs”.
Pēc parādes motociklu tēma tika turpināta – pie Saldus sporta kompleksa notika motociklu kaskadieru šovs
“Stuntfighters team Latvia”.
Vakarpusē Saldus debesīs varēja vērot augstākās
pilotāžas grupas “Baltic Bees jets team” sešu reaktīvo
lidmašīnu aviošovu “Lidojumam gatavi”, aerobātisko
manevru paraugdemonstrējumus ar PITTS 12 Monster
lidaparātu, kā arī lidaparāta Antonov AN-2 pārlidojumu
un izpletņlēcēju desantu Daugavpils izpletņlēcēju kluba
izpildījumā.
Vakara noslēgumā Kalnsētas parka estrādē notika
svētku lielkoncerts “Novada spārni esam mēs paši”, kurā
uzstājās Ginta Krievkalna, Ieva Sutugova, Dainis Skutelis, Atis Ieviņš un Kristapa Krievkalna pavadošā grupa,
kā arī gruzīnu deju kopa “IALONI”, poļu folkloras deju
kolektīvs “Snutki”, deju kopa “Bandava”, TDA “Kursa” un
koris “Saldava”. Pēc koncerta notika balle ar Ati Ieviņu un
DJ Ziggy.
Paralēli lielkoncertam un ballei notika Muzeju nakts
aktivitātes J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
pagalmā un Saldus pilsētā. Šogad komandas tika aicinātas

SALDUS NOVADA VĒSTIS 						
meklēt “zudušo pilsētu” un izsekot, kā gadu gaitā mainījies
Saldus. Pavisam šogad piedalījās 27 komandas, taču līdz
finišam nokļuva 22. Daudzas no komandām orientēšanās
sacensībās ar lielu azartu piedalās jau vairākas reizes. Šī
gada uzvarētāji ir komanda “Ašie”, atstājot aiz sevis ko
mandu “2 plus 1” un sešus 3. vietas ieguvējus – “Saldalus”,
“Blondīnes šokolādē”, “Šmitu ģimene”, “Ūpīši”, “Kopā”,
“Kukuržņiki”.
Par omulīgu noskaņu muzeja pagalmā rūpējās Latvijas radio bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte”, ugunīgu
priekšnesumu meistari no Lietuvas “Ugunīgais Trio”,
un SIA “Naktsvārdi”. Pagalma noformējumu krāšņāku
padarīja ar Līgas Šaules un Normunda Bērziņa atbalstu tapušie vides objekti, bet izsalkumu remdēt palīdzēja
Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona zemessargu
vārītā zupa.

2017. gada JŪNIJS

Svētku septītajā dienā, 21. maijā, notika divi pasākumi –
izrāde bērniem “Kas zaķīti pasargās?” Avotu ielā 12, Saldū,
kā arī akordeonistu ansambļa “Akords” jubilejas koncerts
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā.
Saldus novada pašvaldība un p/a “Saldus TIKS centrs”
izsaka pateicību novada svētku sponsoriem: SIA “R&C”,
SIA “Lanos”, SIA “Libra Plast”, SIA “Norplast”, SIA “66
North Baltic”, SIA “Ziko”, AS “SEB banka”, SIA “Saldus
ceļinieks”, SIA “Saldus Priede”, SIA “Jets Vacuum”, SIA
“Saldus Maiznieks” un ADB “Gjensidige” Latvijas filiālei.
Izsakām pateicību arī Saldus novada svētku veidošanas
darba grupai un režisoram Valdim Pavlovskim, kas sešu
mēnešu garumā strādāja, lai šie svētki taptu!
Foto no pasākuma skatīt 20. lpp.
P/a “Saldus TIKS centrs” kolektīvs●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Attīstības nodaļas aktualitātes
Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļa 2017.
gadā strādā pie vairākiem projektiem, kas saistīti ar
infrastruktūras uzlabošanu pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Šobrīd norisinās būvdarbi objektā “Stāvlaukuma
būvniecība un labiekārtošanas darbi Pasaciņas ielā 1,
Saldū, Saldus novadā”. 03.04.2017. noslēgts līgums par
būvdarbu veikšanu ar SIA “Saldus ceļinieks”, plānotais
darbu gala termiņš – š.g. 10. novembris. Būvdarbu kopējās
izmaksas ir 139 165,41 EUR. Tiks izveidots 1428m2 plašs
automašīnu stāvlaukums 55 automašīnām (trīs no tām
paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).

Stāvlaukumu izmantos blakus esošo bērnudārzu
“Pasaciņa” un “Cerībiņa” apmeklētāji, kā arī tiks izvietotas
zīmes, kas regulēs stāvlaukuma izmantošanu dažādos
laikos. Teritorijas daļā tuvāk bērnudārzam tiks ierīkots
bērnu rotaļu laukums 1391m2 kopplatībā ar zāliena un
smilšu segumu. Smilšu seguma daļā plānots ierīkot astoņas
rotaļu iekārtas, zālienā uzstādīs četrus āra trenažierus
aktīvai atpūtai. Apkārt stāvlaukumam un rotaļlaukumam
vedīs bruģētas gājēju ietves 230m garumā, būs atpūtas
zonas ar soliņiem un atkritumu urnām. Riteņbraucējiem
paredzēta velosipēdu novietne, kurā būs iespējams
vienlaicīgi novietot 10 velosipēdus. Stāvlaukumam un
rotaļlaukumam izbūvēs lietus ūdens novades sistēmu, būs
arī apgaismojums.
Noslēdzoties tehniskās dokumentācijas sagatavošanai,
tiks veikti ēku sakārtošanas darbi Saldus pirmsskolas
izglītības iestādēs (PII) “Zīlīte” un “Īkstīte”. PII “Zīlīte” tiks
veikti jumta seguma un bēniņu atjaunošanas un siltināšanas
darbi, PII “Īkstīte” paredzēta jumta seguma, ārsienu un
cokola siltināšana, ārējo inženiertīklu sakārtošana un žoga
nomaiņa.
PII “Sienāzītis” Sātiņos, bijušās Sātiņu pamatskolas
ēkas pirmajā stāvā, plānots izveidot telpas četrām bērnu
grupām, nodrošinot divas jaunas grupas un uzlabojot vidi
divām grupām, kas jau apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi.

Stāvlaukuma būvniecības un labiekārtošanas darbi Pasaciņas
ielā 1, Saldū

2017. gada 4. aprīlī Saldus novada pašvaldība noslēdza
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līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta “Saldus pilsētas Kalnsētas parka estrādes
skatītāju solu teritorijas labiekārtošana” īstenošanu
valsts budžeta 2017. gada programmas “Mērķdotācijas
pašvaldību pasākumiem” ietvaros.
Maijā projekta ietvaros tika nobruģēts laukums estrādes
augšējā teritorijā.
Beidzoties vasaras pasākumu sezonai Kalnsētas parkā,
darbs tiks turpināts, nomainot solus un nobruģējot laukumu lejas teritorijā pie estrādes. Projekta kopējās izmaksas ir 250 000 EUR, no tām 150 000 ir valsts budžeta
finansējums, 100 000 EUR ir Saldus novada pašvaldības
finansējums.

Nobruģētais laukums Kalnsētas parka estrādē

Laine Blūma, Attīstības nodaļas vadītāja●

28. maijā notika Jaunauces pils dārza svētki
tenisa laukumu. Demonstrēja tērpus, kādos tenisu spēlēja
tālajā 1903. gadā (starp citu, tiem nav ne mazākās līdzības
ar mūsdienu tenisa tērpiem). Demonstrējumu komentēja
mākslas zinātniece, tērpu modelētāja Ina Līne. Tērpi šūti,
iedomājoties cilvēkus, kas tolaik tenisu varēja būt spēlējuši
Jaunauces parkā. Tie ir Jaunauces pils cēlāja barona Ferdinanda fon der Ropa mazmazdēls Makss Alekss fon der
Rops – arhitekts, kurš 20. gs. sākumā atjaunoja Jaunauces
pils interjerus un Ģertrūde fon der Ropa – attāla Makša
radiniece no Daudzgiru muižas Lietuvā.
Tenisa laukumu atklāja Makss un Ģertrūde, spēlējot
pirmo spēli. Pamēģināt spēlēt tenisu aicināts tika ikviens,
arī tie, kuri nekad nebija tenisu spēlējuši. Arī 1903. gadā
vairums spēlētāju to darīja pirmo reizi mūžā.

2017. gada dārza svētku tēmu iedvesmoja interesants
atradums Jaunauces pils parkā pagājušajā gadā – muižas
laika tenisa laukums.
Laukumu atrakām un izpētījām – tas ierīkots 1903.
gadā Jaunauces muižas īpašnieku barona Ropa ģimenes un
viņu draugu atpūtai. Tā kā laukums bija labi saglabājies,
nolēmām to atjaunot tādu, kāds tas bijis pirms 114 gadiem.
Laukuma izpēte raisīja daudzus jautājumus: kādos
tērpos tolaik spēlēja tenisu? Kādas spēles vēl spēlēja?
Kādu mūziku klausījās? Vai jaunais – 20. gadsimts ir nācis
ar pārmaiņām muižniecības atpūtas ieradumos?
Meklējām atbildes uz šiem jautājumiem un atradām.
Dārza svētkos 28. maijā, svētdienas pēcpusdienā, arhitekte Kristīne Veinberga pastāstīja, kā atjaunoja seno
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Dārza svētku viesus aicināja radošajās darbnīcās izga
tavot ziedu rotas, kas bija neiztrūkstošs dāmu apģērba vai
frizūras rotājums, izgriezt sava drauga portretu – profila
siluetu, kas bija iecienīta muižniecības nodarbe atpūtas
brīžos. Bija arī iespēja izjāt goda apli ar zirgu vai poniju
muižas staļļa priekšā ap veco osi, kas pieredzējis senos laikus. Ja tenisa spēle likās par “traku”, tad nesteidzīgi varēja
uzspēlēt kroketu parka laucē. Ja laiks šķita par karstu,
piedāvājumā bija saldējuma baudījums, ja par aukstu – ka
fija vai tēja par ziedojumu pils restaurācijas darbiem. Varēja
baudīt vīnu no pagrabiņa, kur barona laikā tika glabāts vīns
svētku reizēm.
Svētkus noslēdza koncerts uz dīķa salas “Krāšņais
mūzikas confetti”, kurā 19. gs. sākuma mūzika skanēja
Marlēnas Keines (soprāns), Naura Indzera (baritons),
Agneses Egliņas (klavieres) priekšnesumā. Skanēja Ž.
Bizē, Dž. Pučīnī, F. Lehāra, J. Štrausa un citu komponistu darbi. Klausītāji varēja atpazīt operu un operešu ārijas

PROJEKTU AKTUALITĀTES
no “Karmenas”, “Jautrās atraitnes”, “Sikspārņa”, “Mīlas
dzēriena” un citus zināmus un ne tik zināmus skaņdarbus.

Jaunauces pili ieskāva burvīgi pils dārza svētki ar 20. gs.
sākuma auru.

Interesenti pēc koncerta pili varēja apskatīt gida pavadībā.
Pils vērtība ir skaistie klasicisma interjeri, kas pamazām atdzimst savā sākotnējā krāšņumā. Šobrīd notiek divu telpu
restaurācijas darbi - būs interesanti ielūkoties logu, durvju,
ciļņu, krāsns, sienu, griestu un grīdu restaurācijas gaitā.

Svētkus finansē Saldus novada pašvaldība, “CEMEX
Iespēju fonds” Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
projekta “Kultūrmantojuma saglabāšana un popularizēšana
Saldus novadā” ietvaros un biedrība “Mēs – Jaunaucei”.
Inguna Balcere, Jaunauces muižas pārvaldniece●

Zaļi – tas ir daudzkrāsaini

Saldus novada svētku ietvaros, 20.
maijā, biedrība “Kultūras projektu
koordinācijas centrs” sadarbībā ar
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu un
Mākslu attīstības biedrību “Ilizanna”
aicināja uz vides izziņas akciju
Kurzemes reģiona iedzīvotājiem
“Zaļi – tas ir daudzkrāsaini”.
Pasākuma programmā bija sešas
vides izziņas darbnīcas, kurās
ikviens interesantā un saistošā
veidā varēja apgūt daudz jauna par

pļavu un mežu ekosistēmām un to
daudzveidības saglabāšanas nozīmi.
Zāļu tēju atpazīšanas vikorīnā bija
iespēja mēģināt atpazīt dažādus
ārstniecības augus un nogaršot zāļu
tējas. Varēja iepazīt Latvijas mežos
augošās ēdamās un indīgās ogas, kā
arī degustēt no meža ogām gatavotu
produkciju. Atraktīvi bija Latvijā
augošo koku atpazīšanas uzdevumi,
kur kokus vajadzēja atpazīt gan pēc
to lapotajiem zariem, gan koksnes
un mizas. Īpaši Latvijas dižkokiem
veltītajā darbnīcā varēja gan rēķināt,
gan uzzināt dižkoku apkārtmērus, gan
iepazīt Kurzemes lielākos dižkokus.

piedāvātas idejas aprites ekonomikas
veicināšanai ikdienā, kur dalībnieki
paši varēja skaisti apdrukāt auduma
maisiņus un no otrreiz izmantojamiem priekšmetiem un iepakojumiem
radīt dekoratīvus darbiņus. Pasākuma
teritoriju īpaši greznoja Annas Dobeles vadībā izgatavotie darbi, kas
sniedza efektīvas idejas kā izmantot
senas plates, izlietotus flomasterus un
iepakojumus noformējuma elementu veidošanai, kas greznotu jebkuru
brīvdabas pasākumu.

Savukārt radošajās darbnīcās tika

Ilze Zariņa, Projekta vadītāja●

Projekta īstenošanu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Uzsākts projekts “Tīklojums”

18. aprīlī Saldus novada pašvaldība parakstīja līgumu
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansēta
projekta (līguma nr. 2-25/3) “Tīklojums” īstenošanu.
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu
līdzdalību darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidē atbilstoši
Saldus novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un darbības
virzieniem. Projekta ietvaros plānots izveidot aktīvo

jauniešu sadarbības tīklu, stiprināt darbā ar jaunatni
iesaistīto speciālistu savstarpējo sadarbību, pilnveidot
informācijas aprites nodrošināšanas sistēmu un uzlabot
mājas lapu www.saldusjauniesiem.lv, izveidojot to par
mūsdienīgu informācijas sistēmas platformu Saldus novada jauniešiem. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus projekta dalībnieki būs aicināti piedalīties dažādās darbnīcās,
pieredzes apmaiņas braucienos uz novada pagastiem,
un mājas lapas www.saldusjauniesiem.lv uzlabošanā un
uzturēšanā.
Projekta galvenā mērķauditorija ir Saldus novada
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jaunieši – plānots aktivitātēs iesaistīt vismaz 20 jauniešus,
bet projekta rezultāti ietekmēs visus Saldus novada
jauniešus. Otra mērķa grupa ir darbā ar jaunatni iesaistītie
speciālisti – JIC “Šķūnis” jaunatnes darbinieki, pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste, jaunatnes lietu koordinatori
pagastos, Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes locekļi,
atbildīgie deputāti par darbu ar jaunatni pašvaldībā.

jauniešu sadarbības tīkls. Palielinoties jauniešu un arī
pārējās sabiedrības informētībai par jauniešu iespējām un
darba ar jaunatni nodrošināšanu Saldus novadā, palielināsies
arī jauniešu aktivitāte un līdzdarbība. Uzlabotā mājas lapa
www.saldusjauniesiem.lv būs tehniski, saturiski un vizuāli
pilnveidota un kalpos kā galvenā informācijas vietne gan
novada jauniešiem, gan sabiedrībai kopumā.

Projekta rezultātā uzlabosies darbā ar jaunatni iesaistīto
speciālistu savstarpējā sadarbība, izveidosies aktīvo

Liene Klagiša, projekta vadītāja●

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
15. maijs
mirdzēja zeltā
un dimantā
Jau piekto gadu pēc
kārtas Starptautiskajā ģi
menes dienā pašvaldība uz
īpašu tematisko koncertu
aicināja mūsu novada zelta
ģimenes.
Kopā novadā apzināti
189 pāri, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu, starp tiem 21 ģimene
nosvinējusi laulības Diman
ta jubileju. Stipra ģimene
ir lielākā cilvēciskā vērtība
un lielākā dzīves un
sirdsgudrība. Ģimene ir tā,
kas paliek cilvēkam, kad
dzīve mēdz apmest kūleni
karjerā, biznesā. Ģimene
ir tā miera osta, kur saprot
tad, kad dzīve ar cilvēku
izspēlē nelāgu joku. Cik
daudz gudrības, pacietības
un piedošanas ir bijis
nepieciešams, lai šādas jubilejas nosvinētu, zina vien
paši pāri. Bet šodien viņi
ir laimīgi, ka ir kopā, ka
pratuši stiprināt savas dzimtas saknes.
Ar sirds dziesmām mūsu
godājamos pārus ģimenes
svētkos sveica grupa “Klai
donis”, skaistas dāvanas
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loterijai bija sarūpējuši veikali SIA “H&S”, ziedu veikals “Puķu feja”, SIA “Saldus pārtikas kombināts” un
Anna Sipko. Kā vienmēr
A/S
“Tallink
Latvija”
dāvāja kruīza ceļojumus ar
prāmi uz Stokholmu. Šogad
ceļojumos dosies zelta pāris
Ieva un Vasilijs Belodedi no
Jaunauces un dimanta pāris
Helēna un Ģirts Cābuļi no
Saldus.
Pateicība Saldus tehnikuma audzēkņiem Kristam
Ābelem, Emīlam Lemkenam, Tomasam Kurbatovam, Montai Statkus, Ievai
Freimanei, Līgai Dambei,
kas visu pasākuma laiku
rūpējas par viesiem.
Bērni, mazbērni, labie kaimiņi un draugi!
Aprunājieties
ar
sa
viem senioriem, varbūt
arī viņiem tuvojas zelta
kāzu gadadiena. Gaidīsim
Dzimtsarakstu nodaļā pa
šus jubilārus vai viņu radus,
paziņas, sociālos darbinie
kus, kas pieteiks pārus, lai
pāri varētu saņemt naudas
balvu un apsveikumu.
Silvija Jakševica,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja●

2. jūnijā sudraba karotītes
saņēma 47 bērni

Šoreiz tie ir bērni, kuri dzimuši laika posmā no
2017. gada janvāra līdz 2017. gada aprīļa vidum.
Sudraba karotīti bija aicināti saņemt 23 zēni un 24
meitenes. Svētku dalībniekus ar skaistām dziesmām
priecēja mazās solistes skolotājas Olitas Kleinbergas
vadībā.
Ja kāda iemesla dēļ svētku pasākumā nevarējāt
piedalīties, aicinām ierasties pie mums – Saldus novada
Dzimtsarakstu nodaļā, Avotu ielā 12, Saldū, lai saņemtu
skaisto dāvanu.
Saldus novada pašvaldība kopš 2013. gada 9. marta
pasniedz sudraba karotītes ar Saldus novada simboliku
mazuļiem, kuri reģistrēti Saldus novadā un kuriem vismaz
viens no vecākiem dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā.
Šāds piemiņas zīmes pasniegšanas pasākums radīts, lai
atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības Saldus novadā.
Vecākiem tiek piešķirts arī vienreizējs pabalsts 143 eiro
apmērā par katru jaundzimušo.
Gunta Nordena,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Atbalsta un pašpalīdzības grupām pievienojam jaunu
programmu “Sociālo prasmju programma vecākiem”
Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais
d ienests” (turpmāk tekstā Aģentūra) ir plašs pakalpojumu
klāsts. Viens no pakalpojumiem, ko sniedzam klientiem,
ir atbalsta un pašpalīdzības grupas.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 2017. gada
sākumā piedāvāja apgūt “Sociālo prasmju programmas
vecākiem” vadīšanu. Programmas vadīšanas apmācības,
konkursa kārtībā ieguva arī Saldus novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”. Pilotprogrammu vecāku
apmācībai, kopumā apguva 20 grupu vadītāji no 10 Latvijas pašvaldībām. Apmācību kurss grupu vadītājiem ilga no
februāra līdz aprīlim.
Aģentūras Ģimenes atbalsta daļa organizēja grupu
nodarbības “Sociālo prasmju programma vecākiem”
sertificētu speciālistu vadībā. Nodarbības notika vienu
reizi nedēļā no 15. marta līdz 23. maijam aģentūras telpās –
Slimnīcas ielā 3A, Saldū.
Sociālās prasmes ir nozīmīgas vispārējai labklājībai,
lai veidotu pozitīvu atmosfēru un risinātu starpersonu
problēmas. Daudzi klienti cieš vai no sociālo prasmju
samazināšanās, vai šādu prasmju deficīta. Programmas apmācība virzīta uz sociālo prasmju praktiskiem
treniņiem. Nodarbību cikla mērķis ir veicināt sociālo
prasmju attīstīšanu un lietošanu ar apkārtējiem cilvēkiem,
ģimenes locekļiem, vecāku attiecībās ar bērniem – kā
runāt par bērna veiksmēm un neveiksmēm, par to, kā bērns
jūtas skolā vai bērnudārzā. Nodarbību ciklā ir deviņas
grupu nodarbības, iekļautas aktuālas tēmas – neverbālā
komunikācija, klausīšanās prasmes, attiecību veidošanas

Diabēta biedrības
aktualitātes
Saldus un Dobeles diabēta
biedrības biedri drēgnajā pavasara
talkas dienā piedalījās Zirņu pagasta kino-foto muzeja z/s “Ziķi”
sakopšanā.
Pasākumu atklāja z/s “Ziķi”
īpašnieks Andris Bušinskis un
pastāstīja talciniekiem, kādi sakop
šanas darbi paredzēti saimniecībā.
Talkā piedalījās vairāk nekā 20
talcinieku. Liels prieks, ka uz talku
bija ieradušās arī ģimenes ar bērniem.

prasmes, sadarbības prasmju trenēšana, kritika, emociju atpazīšana un regulēšana, kā arī problēmsituāciju
risināšana. Vienas nodarbības ilgums ir divas stundas.
Nodarbības vidusdaļā tiek organizēta tējas pauze. Dalība
nodarbību ciklā vecākiem ir bez maksas. Saldus novadā
grupu nodarbību ciklu vada sertificētas grupu vadītājas –
Ģimenes atbalsta daļas sociālā darbiniece Antra Jansone un
Jaunlutriņu pārvaldes sociālā darbiniece Santa Arāja.
Novadīta pirmā atbalsta grupa vecākiem sociālo prasmju
apgūšanā. Lielākais izaicinājums bija noturēt grupu šos trīs
mēnešus, jo dalībnieku dzīvēs vienmēr notiek daudz dažādu
notikumu, kuri ļoti ietekmē to, vai grupas dalībnieks var
ierasties uz grupas nodarbībām. Iesāka grupas apmācības
12 vecāki, pabeidza astoņi vecāki. Nodarbību nobeigumā,
katrs grupas dalībnieks ieguva apliecinājumu par nodarbību
apmācībām, izdales materiālus, kuri, kā vecāki sacīja, būs
ļoti noderīgi. Pēdējā grupas nodarbība notika Kapelleru
namā, kur grupas dalībnieki vairāk iepazinās ar Saldus
un Kapellera nama vēsturi, veidoja sev dāvaniņas. Daži
komentāri no vecākiem, kas piedalījās grupas nodarbībās:
“Es sāku labāk saprast, kas notiek ar manu bērnu,
kas man būtu jādara un jūtos drošāk, kā ieklausīties un
nepārtraukt savu bērnu, kad viņš runā”.
“Programma palīdzēja uzlabot attiecības ar sevi, laulāto
un bērnu”. “Nodarbībās iemācījos, kā pateikt “Nē”, kā izteikt komplimentus, uzsākt sarunu, lūgt palīdzību”.

Talcenieki grāba lapas, ravēja no
celiņiem nezāles un slaucīja muzeja pagalmu, bet dobelnieki saga
tavoja zemi puķu stādīšanai. Pēc tam
kopīgi tika iestādīta Dobeles diabēta
biedrības atvestā ābele saimnieka
dārzā. Pēc ābeles iestādīšanas tika
nodziedāta dziesma par ābelīti.
Pēc labi padarītiem darbiem kopīgi
tika spēlētas draudzīgas galda spēles.
Vislielākā atsaucība bija šautriņu
mešanai, novusam un galda tenisam.
Labus rezultātus vairākos sporta veidos uzrādīja Mārīte Atmata ar ģimeni.
Medaļas ieguva arī Saldus aprūpes

Antra Jansone, Ģimenes atbalsta daļas
sociālā darbiniece ●
centra dalībnieki. Draugi no Dobeles
bija izdomājuši interesantas atrakcijas, kuras iemācīja arī mums.
Diabētu biedrības valdes vārdā
izsakām lielu pateicību pasākuma
atbalstītājiem – Saldus Zaļās aptiekas
vadītājai Anitai Ozoliņai, Saldus
pārtikas kombināta vadītājai Līgai
Grīslei un visiem tiem, kas piedalījās
biedrības organizētajā pasākumā
talkas dienā.

Imants Švedrevics, Saldus diabēta
biedrības valdes priekšsēdētājs●
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SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Sociālais dienests
noslēdzis līgumu ar
Latvijas Portidžas
mācībsistēmas
asociāciju
Sociālais dienests noslēdzis līgumu
ar Latvijas Portidžas mācībsistēmas
asociāciju, lai nodrošinātu ar šo
pakalpojumu ģimenes, kurām ir
bērns ar īpašām vajadzībām.
Lai saņemtu pakalpojumu, nepie
ciešams ģimenes ārsta nosūtījums, tad
jādodas pie sociālā darbinieka, kas sagatavos lēmumu un noslēgs līgumu.
Latvijas Portidžas mācībsistēmas
asociācija (LaPA) Latvijā un tagad
arī Saldū, piedāvā Portidžas agrīnās
rehabilitācijas programmu bērniem
vecumā no dzimšanas līdz 6/7 gadiem
ar iedzimtiem un iegūtiem attīstības
traucējumiem un viņu vecākiem.

Tās pamatā ir sadarbības mode
lis starp Portidžas speciālistu un
bērnu ar īpašām vajadzībām un viņa
vecākiem ar mērķi palīdzēt bērnam
apgūt jaunas iemaņas un prasmes,
kuras turpmākajā dzīvē dotu iespēju
iesaistīties “ārpusmājas” dzīvē, ap
meklēt bērnu dārzu, rotaļu grupas u.c.
mācību iestādes.
Īpaša vērība tiek pievērsta tam, lai
ģimenē veidotos pozitīva attieksme
pret savu bērnu ar īpašām vajadzībām.
Vecāki kopā ar Portidžas speciālistu
apgūst iemaņas un prasmes kā dzīvot
kopā ar savu īpašo bērnu, veidojot
vienotu, ilgtspējīgu ģimenes modeli.
Programmas
ietvaros
katram
bērnam tiek izstrādāts individuālais
rehabilitācijas plāns, ņemot vērā
bērna esošās iemaņas un prasmes.
Katra bērna attīstības līmenis tiek
noteikts, izmantojot Portidžas Bērna
attīstības tabulas. Pamatojoties uz
iegūto informāciju, kopā ar vecākiem
tiek izvirzīts darba ilgtermiņa mērķis

uz turpmākajiem 2-3 mēnešiem.
Tas tiek sadalīts mazākos soļos,
jeb iknedēļas darba mērķos. Vecāki
ar bērnu Portidžas speciālista
konsultācijas apmeklē reizi nedēļā,
kuru laikā speciālists strādā ar bērnu
un vecāku, lai nostiprinātu jau esošās
iemaņas bērnam un sniegtu vecākam
zināšanas, kā strādāt pie jauno prasmju
un iemaņu apguves.
Latvijā Portidžas agrīnās reha
bilitācijas programma sadarbībā ar
pilsētu un novadu sociālajiem dienestiem, tika ieviesta pirms 20 gadiem.
Attīstības sadarbības ietvaros LaPA
šo programmu ieviesusi Gruzijā,
Azerbaidžanā, Kirgīzijā, Ukrainā.
Kontakti:
Latvijas Portidžas mācībsistēmas
asociācijas – Rīga, Tērbatas iela
42/44 -1, tel. 27065621
Saldus novada p/a Sociālais d ienests
tel. 25636217, 29462913.●

SPORTA AKTUALITĀTES
Notika Bērnu
sporta svētki

Riteņbraukšanā līdz trīs gadiem piedalījās 15 dalībnieki.
Meitenēm trasi visātrāk veica Marta Vēja, otrajā vietā Estere Zīle, trešā – Tīna Stokauska. Zēniem 1. vieta Robertam Freibergam, 2. vieta Gabrielam Iļčenko, 3. vieta Artim
Zeibergam.
Grupā no četriem līdz pieciem gadiem piedalījās 17
dalībnieki. Meitenes sarindojās šādā secībā – Anete
Krūmiņa, Julianna Sproģe, Adrija Tillere; zēni – Olafs
Zīlīte, Gabriels Zīle, Kristaps Seļickis.
26 dalībnieki startēja grupā 6-7 gadi, kuriem bija
jāveic divi apļi. Meitenēm trasi visātrāk nobrauca Luīze
Gasparoviča, otrā bija Arta Šteina, trešā Agate Šmite.
Zēniem – Miks Tiļļa, Gustavs Igāts Fjodorovs, Kārlis
Krists Liparts.

3. jūnijā Saldū par godu Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai notika jau par tradīciju kļuvušais
pasākums – Bērnu sporta svētki. Saldus novada Bērnu
sporta svētki bija ļoti labi apmeklēti.
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Vecākajai grupai trase bija jāveic trīs reizes. Pirmā vieta
meitenēm Līvai Seržantei, otrā vieta Paulai Gulbei, trešā
vieta Vanesai Priedei. Zēniem trīs apļus visātrāk veica
Uvis Zvirbulis ar skrejriteni, otrais Dāvis Groskops, trešais
Marks Upenieks.

SPORTA AKTUALITĀTES
Pavisam riteņbraukšanas sacensībās piedalījās 70
dalībnieki. Tas priecē, jo ar katru gadu dalībnieku skaits
pieaug.
Pirmo reizi šajos svētkos notika veiklības brauciens ar
velokartiem. Sacensībās piedalījās septiņas meitenes un
ieguva šādas vietas – 1. vieta Paulai Gulbei, 2. vieta Luīzei
Gasparovičai, 3. vieta Sintijai Dubultai. Zēnu grupā bija
septiņpadsmit braucēji un ierindojās šādās vietas – 1. vieta
Dāvim Fjodorovam, 2. vieta Matīsam Fjodorovam, 3. vieta
Gastonam Plaudim.
88 bērni svētku lakā izmēģināja orbitronu, un puišiem,
kuri grieza ierīci, bija darba pilnas rokas.
Pie biedrības “Desmit laivas” laivām, kāpšanas sienas,
paralēlajām virvēm un tūrisma elementiem visu laiku bija

gara rinda. Apmeklētāju atsaucība visās aktivitātēs bija
ļoti liela. Mazākajiem svētku dalībniekiem bija iespēja
vizināties ar balto poniju, kurš strādāja bez pārtraukuma un
iepriecināja mazulīšus.
Gan pieaugušie, gan bērni aktīvi spēlēja lielās spēles –
domino, riču-raču un dambreti.
Paldies par atbalstu biedrībām “Saldene”, “Novadnieki
attīstībai”, “Desmit laivas”, Kursīšu bibliotēkai un tiesnešu
brigādei. Liels paldies Zigurdam Zepam un Ingai Šilkei par
sacensību vadīšanu!
Uz tikšanos nākamajā gadā!
Elga Grota, p/a “Saldus TIKS centrs”
sporta darba vadītāja●

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS
Starptautisko attiecību aktualitātes
Sadraudzējas Saldus un
Līdingas mūzikas skolas
Līdingas (Vācija) un Saldus draudzības rezultātā arī
mūsu mūzikas skolai radušies jauni draugi, un no 12.
līdz 14. maijam, projekta ietvaros, mūsu mūzikas skolā
ciemojās Līdingas mūzikas skolas pārstāvji 50 cilvēku
sastāvā.
Īpaši jāatzīmē, ka lielākā daļa no šiem viesiem, jeb 35
bija tieši skolēni. Sestdienas pēcpusdienā viesi sarīkoja
skaistu koncertu saviem draugiem mūzikas skolā un
atskaņoja ne tikai klasisko mūziku, bet ļāva ielūkoties arī
Zviedru mūsdienu mūzikā. Pēc Līdingas mūzikas skolas
uzstāšanās uz skatuves kāpa arī Saldus mūzikas skolas
audzēkņu talantīgais saksofona kvartets, kura uzstāšanās
izsauca neviltotu sajūsmu mūsu Līdingas draugos.
Liels paldies visiem, kuri palīdzēja uzņemt Līdingas
draugus Saldū! Īpašs paldies Kapelleru namam un Saldus
Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcai.

Saldus delegācija sveic šiluti
jubilejā
Saldus sadraudzības pilsēta Šilute šogad svētkus svinēja
plašāk, nekā citus gadus un 26. un 27. maijā aicināja arī
savas sadraudzības pilsētas dalīties svētku priekā.
Ar skaistu koncertu un salūtu pilsētas centrā piektdienas

vakarā pilsēta ieskandināja svētkus, kuri turpinājās visas
nākamās dienas garumā ar dažādiem koncertiem, svinīgu
gājienu līdz vecajam tirgus laukumam un skaistu vakara
muzikālo programmu. Saldu šoreiz pārstāvēja Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra, Saldus novada būvvaldes vadītāja Anita Grigute un tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste Dina Neimeta.

Saldus pārstāvji piedalījās
Mažeiķu XV Pūtēju orķestru
festivālā
2. un 3. jūnijā Saldus sadraudzības pilsēta Mažeiķi
organizēja XV Pūtēju orķestru festivālu, uz kuru tika
aicināti arī Saldus novada pašvaldības pārstāvji.
Šāds festivāls tradicionāli Mažeiķos tiek rīkots katru
trešo gadu un tās ir lielas svinības pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem. Pirmais putēju orķestru festivāls notika pirms
39 gadiem un šī tradīcija tiek turpināta. Šogad festivālā
piedalījās pūtēju orķestri no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas,
Polijas, Baltkrievijas, Holandes, Čehijas un Vācijas.
2. jūnijā Saldus novada pašvaldības vārdā Mažeiķu
pilsētu sveica Saldus novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Didzis Konuševskis un sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Šteina.
Dina Neimeta p/a “Saldus TIKS centrs” tūrisma un
starptautisko attiecību speciāliste●
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TŪRISMA AKTUALITĀTES

Saldus novada tūrisma
objektiem tiek uzstādītas norāžu zīmes

Kopumā tika pasūtītas un izgatavotas 23 norāžu zīmes
uz tūrisma objektiem Saldus novadā. Norādes uz tūrisma
objektiem ir nogādātas pagastu pārvaldēs un sniegta
informācija, kur tās drīkst uzstādīt.
Norāžu zīmes plānots uzstādīt Ezeres, Zvārdes, Novadnieku, Nīgrandes, Zirņu, Pampāļu, Jaunlutriņu, Rubas, Vadakstes un Saldus pagastos.
Tūrisma sezona rit pilnā sparā, un mēs lepojamies ar to,
ka kļūstam tūristiem arvien draudzīgāki.
Brauc ciemos un iepazīsti Saldu no jauna!

Pēc ilgiem zīmju saskaņošanas un izgatavošanas darbiem esam priecīgi paziņot, ka ir sākta tūrisma norāžu
zīmju uzstādīšana Saldus novadā.

Marta Kauliņa, p/a “Saldus TIKS centrs”
tūrisma speciāliste●

AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
Notika pirmizrāde Saldus Tautas teātra iestudējumam
“Saules aptumsums”

7. maijā Saldus Tautas teātris
skatītājiem pirmo reizi rādīja
iestudējumu “Saules aptumsums”
(režisore Inese Legzdiņa).
Iestudējums apvienoja četru dažādu
dzīves uztveres un paaudžu autoru
radītus notikumus saules aptumsuma
laikā: J. Baloža “Elejas nindzjas”,
I. Brieža “Bedre”, L. Gundara “12.
diena” un A. Kaugera “LondonaRīga”. Iestudējums “Saules ap-

tumsums” ir redzējums par šodien
aktuālām tēmām: narkomānu bērni,
kuri izdzīvo Kaina un Ābela cienīgu
likteni; sajust vientulību, atrodoties
starp it kā tuviem cilvēkiem; biznesa
vilku likumi: tu vai tevi; nāves tuvuma radītas alkas pēc dzīves; seksuālo
minoritāšu problēmas un alkas pēc
sakārtotas dzīves.
“Saules aptumsumu” izspēlēja: J.
Baloža “Elejas nindzjas” – Vizmas
lomā Marta Sproģe, Elmas lomā –

Ance Pabērza; I. Brieža “Bedre” Lilitas lomā Dzintra Freimane, Dāvida
lomā Rainers Badovskis, Gunta lomā
Andris Preiss; L. Gundara “12. diena”
Silvijas lomā Lida Čevere, Lidijas
lomā Daina Sipeniece, savukārt A.
Kaugera “Londona-Rīga” Saša lomā
Dzintars Martinsons, Lulū lomā Edmunds Pabērzis. Epizodēs Evelīna
Pēce, Kristiāns Kļimovskis.
Saldus Tautas teātra kolektīvs●

PAGASTU AKTUALITĀTES
Kursīšu pagasts
Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš
Lagzdons 3. maijā Latgales vēstniecībā
“GORS”, Rēzeknē, piedalījās Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātu
cildināšanas ceremonijā, jo līdz ar trīs
citiem Latvijas bibliotekāriem bija
izvirzīts apbalvojumam nominācijā
dzīve literatūrā “Bize”. Pirms svinīgās
ceremonijas notika visu laureātu
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cildināšanas
ceremonija,
kuras
laikā katrs nominants tika cildināts
un apbalvots ar labiem vārdiem un
sponsoru dāvanām. M. Lagzdonu
ieradušies sveikt bija arī ģimene,
kolēģi no Kursīšu pagasta pārvaldes
un Saldus novada pašvaldības. M.
Lagzdonu raksturoja un labus vārdus
teica žurnāliste un rakstniece Līga
Blaua. Apbalvošanas ceremonijā
skanēja mūsdienīgu tautas mūzikas
aranžējumu priekšnesumi dažādu

solistu un grupu “Rakstu raksti”,
“Tautumeitas” u.c. izpildījumā. Ceremoniju vadīja Renārs Kaupers, Goran
Gora jeb Jānis Holšteins-Upmanis un
Jānis Skutelis.
4. maija vakarā Kursīšu kultūras
centra Jaunajā zālē notika “Baltā
galdauta svētki”, kur ar skanīgām
dziesmām dalījās sieviešu vokālais
ansamblis “Allegro” un atmiņu
fragmentus par laiku pirms 27 gadiem lasīja Mārtiņš Lagzdons. Visi

sanākušie noslēgumā pulcējās pie
balti klāta galda. Paldies visiem, kas
atnāca un piedalījās!
5. maijā Kursīšu sieviešu vokālais
ansamblis
“Allegro”
piedalījās
ansambļu sadziedāšanās svētkos
Vadakstē. Pasākums “Ar dziesmu
pa dzīvi” kopā pulcēja Saldus novada vokālos ansambļus no Zaņas,
Kursīšiem, Ezeres, Jaunauces, Rubas,
Vadakstes un Pampāļiem. Koncerta
pirmajā daļā tika izpildītas divas dziesmas no ansambļa repertuāra, savukārt
otrajā daļā tika izpildītas dziesmas,
kuras saistās ar bērnību.
13. maijā Kursīšos notika spēles “Es
mīlu Tevi, Latvija” otrais raidījums,
kurā Ilzītes Griķes un Mārtiņa Lagzdona vadībā sacentās Kursīšu pagasta
VPDK “Kursītis” dejotāji – dāmas
pret kungiem. Sīvā cīņā uzvaru guva
Mārtiņa Lagzdona komanda. Šobrīd
pēc divu spēļu izspēles ir neizšķirts
rezultāts. Rudenī tiksimies trešajā
spēlē.
15. maijā Kursīšu bibliotēkā notika
pasākums “Par pelēm, sieru un…”
tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju
Gulbi. Evija ir vairāku bērnu grāmatu
autore, kura raksta stāstus, dzejoļus
un pasakas. Autores grāmatu varoņi
ir īsti un viņai pazīstami vai satikti, to
piedzīvojumi un blēņas ir daļēji patiesas un izdomātas. Evija pastāstīja
bērniem kā top viņas grāmatas, cik
būtiskas grāmatās ir ilustrācijas, kā
tapa pirmā grāmata par Koko un Riko,
divām pelēm un to piedzīvojumiem.
Kā atzina autore, tad, lai rakstītu par
blēņām un ne tikai, šie notikumi vai
blēņas pašam ir jāpiedzīvo, lai tās būtu
patiesas. Tādēļ bērni izspēlēja dažādas
interesantas spēles, iemācījās dažas
blēņas un eksperimentus. Noslēgumā
katram bērnam par piemiņu tika autores parakstīta grāmatzīme. Paldies
par interesanto stāstījumu un kopā
pavadīto laiku. Tikšanās notika projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros
ar VKKF finansiālu atbalstu.

PAGASTU AKTUALITĀTES
18. maijā bibliotēkas vadītājs un
kultūras darba organizatore viesojās
Kursīšu pirmsskolas izglītības iestādē,
lai kopā veidotu smilšu aplikācijas.
Bērniem no smiltīm bija iespēja izveidot dažādus zīmējumus pēc dota
jiem paraugiem. Kādam veicās
labāk, kādam vajadzēja palīdzēt,
vienam darbiņš sanāca rūpīgāks,
citam sasteigtāks, bet visiem patika
darbošanās un nebijusī iespēja darbo
ties ar krāsainajām smiltīm.

20.
maijā
Kursīšu
pagasta
iedzīvotāji piedalījās novada svētku
pasākumos un aktivitātēs. Pagasta
iestādes strādājošie un amatiermākslas
kolektīvu pārstāvji piedalījās svētku
gājienā. Kultūras darba organizatore I. Griķe, bibliotēkas vadītājs
M. Lagzdons, pārvaldes vadītājs V.
Drukovskis un amatierteātra aktieris
V. Upenieks prezentēja pagasta garšu
gastronomiskajā lidojumā “Mana
novada garšā”. Pasākuma laikā
kursīšnieki piedāvāja savu zupu –
saldo rabarberu klimpu zupu. Pagasta jauniešu komanda (Zigmunds
Galans, Rūdolfs Griķis un Ģirts
Griķis) piedalījās draiskajā skrējienā
“Ciecernieks” un izcīnīja 5. vietu.
23. maijā bibliotēkā notika
pasākums “Rakstīt ir lemts” tikšanās
ar rakstnieci Ingu Ābeli un literatūras
baudītāju Liegu Piešiņu. Tikšanās
bija interesanta un aizraujoša, jo tika
runāts par autores pēdējiem diviem
darbiem “Klūgu mūks” un “Duna”,
par darbu tapšanu un to turpmāko likteni (tulkojumiem, teātra izrādi, u.c.),
par rakstīšanu un, protams, par pašu
autori. Sarunu vadīja LNB speciāliste
Liega Piešiņa. Pasākuma otrajā daļā
L. Piešiņa iepazīstināja klātesošos
ar savu ieskatu grāmatu jaunumos,
dalījās pārdomās, ko vērts būtu izlasīt
vasarā. Tā kā šis bija Lasītāju kluba
sezonas noslēguma pasākums, tad
tik sagatavoti vasaras uzdevumi –
“Randiņš ar nezināmo” – divas kluba
dalībniekiem nezināmas grāmatas
(bērnu un jauniešu literatūra un

ārzemju daiļliteratūra), “Lasi un skaties” – grāmata un tās ekranizējums,
kurš labāks. Rezultāti un iespaidi
tiks apkopoti jaunās sezonas sākumā
septembrī. Lasītāju klubs ticis pie
saviem īpašajiem grāmatu maisiņiem.
Pasākums tiek organizēts Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra izstrā
dātā projekta “Portrets tuvplānā (5)”
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!
26. maijā noslēdzās krustvārdu
mīklu risināšanas čempionāta 3.
posms. Pēdējā kārtā bija jārisina tikai
divas mīklas – rozete un riņķvārdu
mīkla, kuras īpaši pie sirds neiet
daļai dalībnieku. 3. posma 9. kārtas
rezultāti – 1. vieta – Aija Jēkabsone
(44 p.), 2./3. – Jautrīte Līdaka, Vija
Gotfrīde (42 p.), 4. – Ina Bergmane
(41 p.). Kopvērtējumā pēc visu 9.
kāru rezultātu saskaitīšanas rezultāti
sekojoši – 1. vieta – Aija Jēkabsone, 2.
vieta – Jautrīte Līdaka, 3. vieta – Vija
Gotfrīde.

Lutriņu pagastā
Raibiem
kā
dzeņa
vēders
pasākumiem bagāts ir bijis maijs
Lutriņu pagastā. Stiprinot ieražu
svinēt Latvijas dzimšanas dienu,
arī Namiķu ciemā bija lieliski Baltā
galdauta svētki – sociālās mājas
“Rūķīši” pagalmā bija sanākuši ļaudis
no tuvākām un tālākām mājām, nesot līdzi cienastu, dziesmas, sarunas
un kopā būšanas prieku. Pasākumu
bagātināja arī Brocēnu jauniešu centra
“Kopā” un Saldus jauniešu domes
“Es un mēs” pārstāvji, nodrošinot
iespēju svinību viesiem dziedāt līdzi
skaistākajām latviešu dziesmām,
iemēģināt roku latvju zīmju veidošanā.
Tā, turpinot Latvijas dzimšanas
d ienas jubilejas noskaņās, pie teju
150 gadus veca, mantojumā saņemta
galdauta pulcējās Lutriņu pagasta ļaudis, lai tiktos ar žurnālisti
un rakstnieci Gunu Rozi. Sarunas tēma bija romāns “101. kilometrs: padomju kauna zona”, kas
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PAGASTU AKTUALITĀTES
daudziem no klātesošajiem pasākuma
apmeklētājiem deva iespēju ielūkoties
vēl vienā, maz izzinātā Latvijas
vēstures aspektā.
Noglabājuši galdautus nākamajam
gadam, lutriņnieki knaši ķērās
pie Mātes dienas atzīmēšanas: ar
sirsnīgiem koncertiem mīļās mammas, māmiņas, vecmāmiņas sveica
gan PII “Kāpēcītis” audzēkņi, gan
Lutriņu pamatskolas skolēni, gan arī
deju kolektīvu “Sprīdīši”, “Smaidiņi”,
“Smaidiņu” studija un “Vilks”
dalībnieki.
Īpaši Lutriņos izbaudījām Saldus
novada svētku ieskaņas koncertu,
kurā uzstājās solisti Ginta Krievkalna
un Mārtiņš Ruskis. Atzinīgi vārdi gan
par koncertu, gan pašu ideju – izvest
svētkus no pilsētas – izskanēja visu
maiju. Dalība arī citos novada svētku
pasākumos: bērnu koncertā “Laimes
zeme”, gājienā, Gastronomiskajā
lidojumā, Deju skatuvē – bija svarīga
šī mēneša sastāvdaļa.
Mēneša noslēgums pagāja PII
“Kāpēcītis” izlaiduma noskaņās –
jau 21. reizi zinātkāri, dzīvespriecīgi
un gatavi uzsākt skolas gaitas,
bērni sniedza vienreizēju koncertu
atnākušajiem sveicējiem. Liels paldies
visiem, kas palīdzēja šiem svētkiem
būs skaistiem un neaizmirstamiem.

Nīgrandes pagastā
29. aprīlī Kalnu kultūras namā
notika labdarības koncerts “Ja tev
ir silta sirds”. Koncertu organizēja
brāļi Didzis un Miks Jurovi, vēloties
sniegt prieku skatītājiem un palīdzēt
ar ziedojumiem Jaunskungu ģimenei,
kuras dzīvojamo māju šopavasar
nopostīja ugunsgrēks. Kopā ar
brāļiem sirsnīgus un sirdis sildošus
priekšnesumus sniedza viņu talantīgie
un līdzīgi domājošie dziedošie draugi, skanīgais Saldus tehnikuma trio
un neatkārtojamais Saldus mūzikas
skolas saksofonu kvartets. Koncertu
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atbalstīja Nīgrandes pagasta pārvalde.
Katru gadu 4. maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
gadadienā, Kalnos pie pieminekļa
izsūtītajiem
Nīgrandes
pagasta
iedzīvotājiem tiek iestādīts kociņš.
Arī šogad tika turpināta šī tradīcija
un pagasta iedzīvotāji iestādīja ābeli.
Par godu svētkiem tika klāts arī baltais
galdauts.
11. maijā Kalnu kultūras namā
pulcējās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolēnu māmiņas
un vecmāmiņas uz Mātes dienai
veltītu koncertu. Koncertā jaunāko
klašu skolēnu izpildījumā skanēja
pavasarīgi dzejoļi un dziesmas, BJC
“Augšventa” mazās mākslinieces
demonstrēja modes no savas jaunākās
kolekcijas “Mainās gadalaiki” un, kā
vienmēr, ar raitu deju soli priecēja
vecāko klašu skolēni no JDK “Jumis”.
Kā pēc koncerta atzīmēja tā skatītājas
– koncerts bija lielisks, un ir milzīgs
prieks, ka mums ir tik daudz talantīgu
bērnu un pacietīgu skolotāju, kas ar
šiem talantiem strādā!

Vadakstes pagastā
4. maijā Vadakstes Ceriņu dārzā
tika atzīmēti Baltā galdauta svētki, kur
kopā ar iedzīvotājiem uzklājām galdu,
dziedājām un dalījāmies atmiņās par
1990. gada 4. maiju.
5. maijā Vadakstes kultūras namā
notika vokālo ansambļu sadziedāšanas
svētki “Ar dziesmu pa dzīvi”.
Pasākums bija sadalīts divās daļās.
Pirmajā daļā ansambļi dziedāja divas
dziesmas no sava repertuāra, bet otrajā
katram ansamblim bija jānodzied un
teatrāli jāizspēlē viena bērnu dziesma.
20. maijā piedalījāmies novada
svētku gājienā un pasākumos. 27.
maijā Vadakstes sporta zālē notika
galda tenisa sacensības bērniem.

Zaņas pagastā

4. maijā Zaņas pagasta mājā par
godu Latvijas neatkarības atjaunošanas
deklarācijas parakstīšanas dienai notika “Baltā galdauta svētki”. Šogad
svētku mērķis bija iesaistīt jauniešus,
kuriem ar stāstu un vēstures liecību
palīdzību, mācīt par tā laika notikumiem. Uz pasākumu bija ieradusies Biruta Puķīte, kas kādreiz bija
Zaņas pamatskolas skolotāja. Viņa
bija paņēmusi līdzi dažādus uzskates
materiālus, ko izmantoja, stāstot un
iepazīstinot Zaņas pagasta iedzīvotājus
par PSRS okupācijas gadiem un Latvijas neatkarības atgūšanu. Pasākumā
uzstājās Zaņas pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Tik un tā”. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai
par godu izveidojām balto galdautu
izstādi, ko varēja aplūkot pasākuma
apmeklētāji.
20. maijā Zaņas pagasta darbinieki
un iedzīvotāji devās uz Saldus novada svētkiem, kur piedalījās gājienā
un pasākumā “Gastronomiskais lidojums”. Gājienā devāmies Zaņas
zaļajos T-kreklos un rokā turējām
mākonīšus, jo Zaņa, ir viens no tiem
pagastiem, kur cilvēki aizrautīgi
nodarbojas ar lauksaimniecību un
dārzkopību. Tāpēc debesis un zeme
mūsu pagastam ir ļoti svarīgi. Zemes
auglība veicina labāku ražu, savukārt
laika apstākļi nodrošina vajadzīgo mitrumu un siltumu.
Gastronomiskajā lidojumā pagasta
garšu nebija grūti atrast, jo pie mums
aktīvi nodarbojas ar makšķerēšanu,
tāpat Zaņā ir makšķerēšanas biedrība,
tāpēc nolēmām, ka vislabāk mūsu
pagasta garšu raksturotu zivju zupa,
ko pagatavoja pagasta pavāre Irēna
Ķēpule. Liels prieks, ka zupas nogaršot
nāca liels skaits Saldus novada svētku
dalībnieki un apmeklētāji.
Informāciju sagatavoja pagastu
kultūras darbu vadītāji, sporta darba
vadītāji, bibliotekāri un d ienas centru
darbinieki●

JUBILĀRI JŪNIJĀ
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PASĀKUMU KALENDĀRS
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 13.00 dienas pasākums pie piemiņas akmens
Lielās un Zaļās ielas krustojumā.
Vasaras saulgriežu tirdziņš JIC “Šķūnis”
pagalmā. Mājražotāju biedrības “Ražo
Jums” svētku tirdziņš un mazpulku zāļu
tirgus, vainagu pīšana, siera siešana, lus22.06. plkst. 16.00tes un jautrības visa vakara garumā.
19.00
Pasākumu
rīko
Saldus
novada
pašvaldības aģentūra “Saldus TIKS
centrs”, Saldus un Brocēnu mājražotāju
biedrība “RažoJums”
Brīvdabas
izrāde
“Skroderdienas
Silmačos”.
Apvienojoties izcilam aktieru ansamblim
no teju visiem profesionālajiem Latvijas
teātriem, tiks vareni svinēta Blaumaņa
lugas “Skroderdienas Silmačos” pirm
izrādes 115 gadu jubileja. Lomās: Elīna
Vāne, Edgars Pujāts, Ieva Puķe, Ģirts
22.06. plkst. 20.00 Ķesteris, Regīna Devīte, Gints Grāvelis,
Imants Strads, Dārta Daneviča, Zigurds
Neimanis, Inta Tirole, Inese Ramute,
Karlis Neimanis, Ieva Sutugova, Nikolajs Puzikovs. Biļešu cena 8, 10, 12 un
15 EUR. Biļetes iespējams iegādāties
Saldus TIKS centrs kasē (Striķu ielā 3)
un www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu
pirms pasākuma tā norises vietā.
Līgo svētku balle Kalnsētas parka
pļavā. Ugunskura iedegšana kopā ar
22.06. plkst. 23.00
grupu “Baltās Dūjas” un balle ar grupu
“Karakums”. Ieeja BEZ MAKSAS.
Saldumu svētki Kalnsētas parkā.
Programmā (programma vēl tiks
papildināta):
• plkst. 11.00 Svētku atklāšana;
• plkst. 13.00 cirks “Beztemata”;
• plkst. 14.00 grupa “Carnival Youth”.
1.07.
No plkst. 11.00 līdz 15.00 saldumu
un amatnieku tirgus, amata prasmju
meistardarbnīcas, radošās darbnīcas
bērniem, seju apgleznošana, bezmaksas un maksas atrakcijas, mājdzīvnieku
apskate, medus stropu apgleznošana,
degustāciju telts u.c.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
TLMS “Saldus” 60. gadu jubilejas
Līdz 2.07.
izstāde “Izaust dvēseli rakstos”.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
Kapelleru nama dārzā garākās Līgo
dziesmas dziedāšana kopā ar Latvijas
21.06. plkst. 14.00
radio 2 un folkloras kopām “Medainis”
un “Zirņi”.
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SALDUS PILSĒTĀ
Minirallijs “Saldus 2017”. Minirallijā
dalībniekiem būs seši ātrumposmi.
Kopējā distance paredzēta 140 km, no
kuriem papildsacensību distance būs
nepilni 15 km. Rallija atklāšana un starts
tiks dots tieši no Saldus pilsētas centra.
Atklāšanas ceremonija norisināsies no
1.07.
plkst. 11.30 un pirmā ekipāža startēs
plkst. 12.00. Rallija ātruma sacensības
norisināsies tuvākajos Saldus apkārtnes
grants ceļos, par konkrētajiem ātruma
posmiem informācija vēl tiks precizēta.
Rallija finiša ceremonija Saldus pilsētas
centrā paredzēta no plkst. 17.00, bet
dalībnieku apbalvošana no plkst. 19.00.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Sporta žurnālista Jura Bērziņa – Soma
foto izstāde “Tu esi. Tu vari. Rio”.
26.05. – 16.06.
Izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”.
Konkursa “Rozentāls manā pagastā”
1.06. – 30.06.
dalībnieces Daigas Mickēvičas gleznu
izstāde.
Romas līgumu 60. gadadienai veltīta
ceļojoša izstāde “Arvien ciešāka
1.06. – 30.06.
savienība. Romas līgumu mantojums
mūsdienu Eiropai”.
1.06. – 30.06.
Konkurss “Es pazīstu savu novadu”.
Erudīcijas konkursa “Ceļā uz simtgadi”
1.06. – 30.06.
2. kārta. Krustvārdu mīkla “Latvijas
vasara”.
Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
1.06. – 30.06.
kalendārs : Jūnijs”.
1.07. – 31.07.
Konkurss “Es pazīstu savu novadu”.
Ineses Grizānes un Daiņa Ozola foto
3.07. – 31.07.
izstāde “Latviešu rokmūzika. Portreti”.
Gleznotāja-novadnieka Valda Gūtmaņa
10.07. – 11.08.
gleznu izstāde.
24.07. – 30.09.
Izstāde “Saldus saule”.
EZERES PAGASTĀ
23.06. plkst. 10.00 Ezeres līgo kausa izcīņa futbolā.
5.06. – 30.06.

23.06. plkst. 20.00

Līgu un Jāņu sumināšana, balle.
Ezeres kultūras namā saldenieces Māras
Visu mēnesi
Opeltes kolāžu izstāde.
8.07.
Ezeres pagasta svētki.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Līgo pasākums Jaunaucē pie tautas
23.06. plkst. 18.00
nama.
Līgo balle ar grupu “Brekšupekši” Jaun
23.06. plkst. 21.00
auces tautas nama teritorijā.
Līdz 30.06

KURSĪŠU PAGASTĀ
Pampāļnieces Madaras Hartmanes
gleznu izstāde “Krāsu spēles” bibliotēkā.

PASĀKUMU KALENDĀRS
23.06. plkst. 18.00

Jāņu pasākums Kursīšu estrādē.

Līgo vakara zaļumballe ar grupu “Nakts
ziņas” Kursīšu estrādē. Ieeja brīva.
LUTRIŅU PAGASTĀ
12.06. – 20.06.
Konkurss “Košākā Jāņa sēta”.
Skvēra “Atmiņu drupas” atklāšana un
piemiņas brīdis par godu Komunistiskā
14.06. plkst. 16.00 genocīda upuriem. Pasākums notiek
skvērā “Atmiņu drupas”.

23.06. plkst. 21.00

21.06. plkst. 20.00

Saulgriežu ielīgošana un
sa “Košākā Jāņa sēta”
sumināšana. Lutriņu klubā.

konkurīpašnieku

Līgo balle Namiķu birzītē. Ieeja bez
maksas.
Visu mēnesi
Alus kausu izstāde Lutriņu bibliotēkā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kalnaišu kalnā Vasaras saulgriežu
21.06. plkst. 20.00 Uguns rituāls.

23.06. plkst. 20.00

SALDUS PAGASTĀ
Jāņu ielīgošana Saldus pagasta dīķmalā.
Ugunsrituālu vadīs Līga Reitere un folk20.06. plkst. 20.00 loras kopa “Zemturi”. Piedalās visi
kultūras nama mākslinieki. Īpaši aicinām
Līgas un Jāņus!
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Ziedu nolikšana Represēto piemiņas
14.06. plkst. 13.00 vietā.

23.06. plkst. 22.25

Rožlejas estrādē Līgo ieskaņu koncerts “Šurp, Jāņa bērni!”. Piedalās visi
Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama
22.06. plkst. 20.00
amatiermākslas kolektīvi. Pēc koncerta
balle ar grupu “Lustīgais Blumīzers”.
Ieeja bez maksas.
Rožlejas estrādē Liepājas teātra aktieru koncerts “Mana dziesma”. Ar
tautā iemīļotām dziesmām klausītājus
priecēs Kaspars Kārkliņš, Viktors Ellers,
Karīna Tatarinova, Agnese Jēkabsone
un Everita Pjata. Muzikālo pavadījumu
nodrošinās Normunds Kalniņš ar grupu.
8.07. plkst. 20.00 Biļešu cena: pirmās 200 biļetes – 5.00
eiro, vēlāk 7.00 eiro, koncerta dienā 9.00
eiro. Bērniem līdz 12 gadiem ieeja bez
maksas.
Pēc koncerta balle. Biļetes iespējams
iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs,
internetā, Kalnu kultūras namā un
Nīgrandes pagasta pārvaldē.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Jāņu dienas ielīgošanas pasākums
pagasta senioriem un dienas centra
16.06. plkst. 10.00
apmeklētājiem atpūtas vietā “Pie
okeāna”
Visu jūnija mēnesi Artūra Zavicka gleznu izstāde bibliotēkā
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu parkā Līgo vakara pasākums.
Koncerts uzstāsies Viktors Zemgals.
Zaļumballi spēlēs Jānis Bauvars un
23.06. plkst. 20.00
Dj. Gunchs no Bauskas. Pasākuma
laikā ugunskura iedegšana, labo darbu
sumināšana un svētku loterija.
RUBAS PAGASTĀ
23.06. plkst. 11.00 Rubas skrējiens “RUBA-RUBA”.

Līgo vakars pie pagastmājas. Koncertā
uzstāsies Rubas pašdarbības kolektīvi.
Vakara gaitā loterija. Balle kopā ar Andri
no Tukuma.

21.06. plkst. 21.00

Jāņu ielīgošanas pasākums kopā ar
Šķēdes amatiermākslas kolektīviem pie
Šķēdes pagasta pakalpojuma centra.

VADAKSTES PAGASTĀ
Jāņu ielīgošanas sacensības šautriņu
22.06. no plkst.
mešanā un šaušanā Vadakstes sporta
13.00 līdz 21.00
zālē.
Jāņu ielīgošanas sacensības šautriņu
23.06. no plkst.
mešanā un šaušanā Vadakstes sporta
10.00 līdz 14.30
zālē.
23.06. plkst. 16.00

Līgo pasākums Vadakstes kultūras namā.

ZAŅAS PAGASTĀ
23.06. plkst. 20.00 “Līgo vakars Baļķulejā”.
23.06. plkst. 22.00

18.06.

20.06. plkst. 19.30

Līgo balle kopā ar grupu “Zaļā nakts”.
ZIRŅU PAGASTĀ
Vainagu
pīšana,
siera
siešana,
dziedāšana, uguns aizdedzināšana: Zirņu
pagasta folkloras kopa “Zirņi” ielīgos
Jāņus Kopkalnos.
Ezeres amatierteātris izspēlēs
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

lugu

Vislatvijas Ēdamo pagastu saiets Zirņos:
• no plkst. 11.00 līdz 11.30 pulcēšanas
Zirņu pagasta pamatskolas laukumā;
• no plkst. 13.00 līdz 15.00 jautras
sporta aktivitātes;
22.07.
• no plkst. 15.30 līdz 18.20
kopmēģinājums vakara izrādei pēc
Rūdolfa Blaumaņa lugas motīviem
“Trīnes grēki”. Izrāde notiks Zirņu
pamatskolas iekšpagalmā.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 13.00 brīdis pie piemiņas akmens Striķos.
23.06. plkst. 20.00

Līgo dienas pasākums. Pirmizrāde lugai
“Padomi pirmajam randiņam” Zvārdes
amatierteātra “Karameles” izpildījumā.
Lustīga līgošana līdz rīta gaismai.
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Aicina uz grandiozu ielīgošanu – brīvdabas izrādi
“Skroderdienas Silmačos”

2016. gada vasarā portālā “Satori.lv”
rakstīja: ““Skroderdienas Silmačos”
bija Blaumaņa trešā komēdija. To pirmo reizi uzveda 1902. gadā, un kritika
to burtiski iznīcināja. Visslavenākais
piemērs, protams, ir Jānis Asars, kurš
recenzijā lugu ne tikai nosauc par
sapelējušām drupačām (salīdzinot ar
Blaumaņa iepriekšējiem darbiem),
kas piemērotas tikai krogiem, bet
arī pareģo, ka “Skroderdienas” ir
Blaumaņa kapu zvans, kas vēsta – viņš
neko būtisku vairs nespētu uzrakstīt,
pat ja pūlētos. (..) Pēc neveiksmīgās
“Skroderdienu” pasaules pirmizrādes
Blaumanis pat jutās spiests aizstāvēt
sevi publiski, presē skaidrojot, ka viņa
mērķis ir bijis radīt vieglu izklaidējošu
gabalu, neko vairāk, bet publiku šis
arguments neaizkustināja. Īstenībā lugas statuss mainījās no tās neatkarīgu
apstākļu dēļ – pēc tam, kad 1908. gadā
Blaumanis Somijā negaidīti mira.”
(Zane
Radzobe.
“Skroderdienas
Silmačos” – izklaide, ideoloģija un
rituāls”. Satori.lv; 2016. gada 22.
jūnijs).

2017. gada 22. jūnijā Saldus un
apkārtnes iedzīvotāji tiek aicināti uz
Jāņu ielīgošanas svinībām ar latviešu
visu laiku visvairāk skatīto izrādi –
Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas
Silmačos”, kam šajā gadā aprit 115
gadu jubileja kopš pirmizrādes.
Izrāde notiks Saldus Kalnsētas
parkā, sākums plkst. 20.00, bet no
plkst. 18.00 Pirmsjāņu gadatirgus.
Mīlestības līkločus, palaidnības un
amizantus brīžus no Silmaču sētas
dzīves izspēlēs izcilu aktieru ansamblis no teju visiem profesionālajiem
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Latvijas teātriem: aktieri Elīna Vāne,
Edgars Pujāts, Ģirts Ķesteris, Ieva
Puķe, Regīna Devīte, Gints Grāvelis,
Imants Strads, Dārta Daneviča, Inese
Ramute, Inta Tirole, Kārlis Neimanis
un Zigurds Neimanis, kurš ir arī jubilejas izrādes režisors. Lomās iejutīsies
arī dziedātāji Ieva Sutuguova un
Nikolajs Puzikovs. Katru iestudējumu
kuplinās arī vietējie tautas deju un
koru kolektīvi, kas ne tikai uzstāsies,
bet iesaistīs visus skatītājus kopīgā
svētku ielīgošanā.
Teātra

kritiķe

Zane

Radzobe

Sākot ar 1908. gadu, “Skroder
dienas Silmačos” iestudētas regulāri:
30. gados Liepājas, Jelgavas un Dailes
teātrī, sākot ar 1955. gadu – Andreja
Upīša Akadēmiskajā drāmas (tagad –
Latvijas Nacionālajā teātrī), Krievu
Drāmas teātrī, Ruses (Bulgārija)
teātrī, Jaunatnes teātrī (divreiz) un pat
Jaunajā Rīgas teātrī.
Biļetes uz brīvdabas izrādi iespē
jams iegādāties “Biļešu Paradīzes”
kasēs un internetā, kā arī izrādes nori
ses vietā pirms pasākuma. Senioriem
biļetes ar 10 % atlaidi. Biļešu cena: 8,
10, 12, 15 EUR.
“Skroderdienas Silmačos” 115.
gadu jubilejas izrāžu norisi atbalsta Ondo.lv, Latvijas Avīze un Rīgas
Viļņi. Organizators: ImVolume .
Kristīne Tjarve, projekta menedžere●
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Saldus tehnikums 2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus
Saldus tehnikums 2017./2018.
mācību gadā uzņem audzēkņus
sekojošās specialitātēs:
Specialitātēs pēc 9. klases
(četrgadīgās programmās):
•
•
•
•
•
•

Datorsistēmu tehniķis
Programmēšanas tehniķis
Ceļu būvtehniķis
Ēku būvtehniķis
Hidrobūvju būvtehniķis
Ugunsdrošības un glābšanas
dienesta ugunsdzēsējs glābējs
• Viesmīlības pakalpojumu
speciālists
• Vizuālā tēla stilists
Specialitātēs pēc 12. klases:
• Vizuālā tēla stilists (1.5 gadi)
• Hidrobūvju būvtehniķis (1.5 gadi)
• Datorsistēmu kiberdrošības spe
ciālists (2 gadi)
Arodizglītības programmās pēc 17
gadiem
• Pavārs (1 gads)
• Sausās būves montētājs (1 gads)
Dokumentus pieņem no 2017.
gada 12. jūnija līdz 18. augustam
(pirmdienās - ceturtdienās 8.00-17.00,
piektdienās 8.00-15.00). Tālrunis
uzziņām: 22320309, informācija
www.saldustehnikums.lv●

Ģimenes
aicinātas kļūt
par viesģimenēm
apmaiņas skolēniem
Starpkultūru mācību apmaiņas
programmu
ietvaros
bezpeļņas
brīvprātīgo
organizācija
“AFS
Latvija” piedāvā iespēju kļūt par
viesģimeni kādam no ārvalstu
viesskolēniem, kuri Latvijā ieradīsies
jau augustā.

Kļūšana
par
viesģimeni
ir
neizmērojami vērtīga pieredze un
lielisks veids, kā iepazīt citu kultūru
un dalīties ar savu kultūru un vērtībām.
Ārvalstu viesskolēni no dažādām
pasaules valstīm Latvijā ieradīsies
augustā, lai uzsāktu skolas gaitas
kādā no Latvijas skolām un pavadītu
šeit 2017./2018. mācību gadu. Lai
nodrošinātu viesskolēniem iespēju
Latvijā mācīties, iepazīt mūsu valsts
kultūru un valodu, jauniešiem tiek

meklētas viesģimenes, kas labprāt
savās mājās uzņemtu ārvalstu
skolēnu. Viesskolēni Latvijā ieradīsies
no tādām valstīm kā Čehija, Itālija,
Ungārija, Beļģija, Taizeme, ASV un
citām valstīm.
Vairāk informācijas: http://afs.lv/
host-an-afser/.
Papildus informācija:
“AFS Latvija” Starpkultūru programmas. Tālrunis: 67280646. E-pasts:
zane.ievina@afs.org; www.afs.lv●
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SALDUS NOVADA SVĒTKI “NOVADA SPĒRNI ESAM MĒS PAŠI”

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 80, 2017. gada. 9. JŪNIJS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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