2014. gada MAIJS

AKTUALITĀTES
Saldus novada svētki „Iekrāso sevi novadā!”
2014. gada 16. un 17. maijā notiks IV Saldus novada svētki. Šī gada svētku moto ir „Iekrāso
sevi novadā!”.
Tāpat kā katram ziedam, arī katram mūsu novada stūrītim ir sava nokrāsa. Saldus novada 16
zelta medus pilieni kā bišu veidota glezna atmirdz visdažādākajos toņos un pustoņos. Ņem pa pilienam medus, riekšavu satikšanās prieka, daudz smaidu un nāc - iekrāso sevi novadā!
Novads svin savu 5 gadu jubileju, tādēļ svētkos akcentēsim paveikto šo gadu laikā - kādi ir
mūsu ieguvumi, ar ko lepojamies un par ko priecājamies Saldus novadā.
Svētku svinības tiks atklātas 16. maijā ar izstādi „Saldus novada piecgade”, jauniešu „Talantu
parādi” un citiem muzikāliem un sportiskiem akcentiem. Diena noslēgsies ar opereti „Klīvija”
Saldus kultūras centrā.
Tā kā Saldus novada svētkus caurvīs dažādi krāsu akcenti, tad 17. maijā apmeklētāji varēs vērot
un līdzdarboties aktivitātēs 12 krāsainos Saldus laukumos un pagalmos - Sudraba Mūzikas pagalmā, Zaļajā Dzelžu laukumā, Zelta Medus pagalmā un citos. Sarkanajā Dzintara pagalmā notiks
Starptautiskā akcija „Muzeju nakts”. Jau tradicionāli norisināsies svētku gājiens, tirgošanās, būs
sportiskas un radošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Vakarā Kalnsētas parka estrādē notiks
koncerts ar Kārļa Lāča autorprogrammu „Iekrāso sevi mūzikā”, kurā uzstāsies Intars Busulis, Aija Andrejeva un Abonementa orķestris, pēc tam
norisināsies karaokes konkurss „Dziesmu kari”, balle kopā ar grupu „Keksi”, bet pusnaktī uz skatuves kāps visu laiku populārākās disko mūzikas
grupa „Boney M”.
Svinību laikā jau tradicionāli norisināsies svētku tirgus, kurā piedalīsies amatnieki, vietējie ražotāji un Latvijā ražotu produktu tirgotāji.
Svētku programmu skatīt izvevuma vidējā atvērumā.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” speciālistes

Līderbahiešiem patīk Saldū
No 24. līdz 27. aprīlim, atzīmējot desmito gadadienu kopš sadraudzības līguma parakstīšanas, Saldū viesojās ciemiņi no Vācijas sadraudzības
pilsētas Līderbahas.
Saldū bija ieradusies delegācija 18 cilvēku sastāvā, un tajā bija gan pašvaldības vadītāja Eva Zēlnere (Eva Söllner), gan deputāti, biedrību pārstāvji un vienkārši interesenti. Viesošanās laikā ciemiņi iepazinās ar pašvaldības darbu, apskatīja ievērojamākos tūrisma objektus Saldū, iepazinās
ar realizētajiem projektiem, kā arī apskatīja Kurzemi, paviesojoties Kuldīgā un Jūrkalnē. Tāpat Sadraudzības vakarā viesi iepazinās ar Saldus
novada kultūras darbinieku sniegumu un ar apbrīnu
baudīja vācu valodā runājošo Saldus un Brocēnu novadu skolēnu priekšnesumus. Līderbahas ciemiņi piedalījās arī akcijas „Lielā talka” atklāšanas pasākumā,
stādot kociņus Cieceres dabas takas jaunajā daļā.
Kā atzina delegācijas dalībnieki, Vācijas viesus
patīkami pārsteidza Saldus novada straujā attīstība
un izaugsme. Tāpat ciemiņiem jo īpaši patika skaistā
Mūzikas un Mākslas skolu ēka. Delegācijas dalībnieki visi kā viens apgalvoja, ka labprāt vēl ciemotos
Saldū un ka ar nepacietību gaida saldenieku viesošanos Līderbahā. Kā noslēgumā atzina Līderbahas pašvaldības vadītāja Eva Zēlnere, šī tikšanās noteikti būs
spēcīgs impulss tālākai un ciešākai draudzībai.
Jāpiebilst, ka Līderbahas un Saldus draudzība
aizsākusies jau deviņdesmito gadu sākumā, bet sadraudzības līgums parakstīts 2004. gada 20. jūnijā
Līderbahā.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko
sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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DOMES SĒDES
Saldus novada domes 24. aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
Noteikt maksu par Saldus pamatskolas sniegtajiem pakalpojumiem.
2.
Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta „Mākslas un
mūzikas ietekme uz jauniešu spēju attīstību Saldus novadā Latvijā un
Peloponesas reģionā Grieķijā” iesniegumu programmā “Erasmus+”.
3.
Iznomāt biedrībai „SaPa 1904”, Saldus novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 31/35, Saldus, sastāvā esošās
skolas ēkas telpas 2. stāvā ar Nr. 72. Noslēgt ar biedrību „SaPa 1904”,
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu, līgumā iekļaujot nosacījumus:
termiņš septiņi gadi, skaitot no projekta „Saldus pamatskolas vecāku
biedrība „SaPa 1904” par vecāku, skolēnu un skolotāju sadraudzību
kvalitatīvos kultūras, izglītojošos un veselīga brīvā laika pavadīšanas
pasākumos!” realizēšanas uzsākšanas brīža; nomas maksa euro 0,03 par
vienu kvadrātmetru mēnesī, nomas maksā nav iekļauts PVN. Pilnvarot
Saldus pamatskolas direktori Saldus novada pašvaldības vārdā noslēgt
minēto Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu.
4.
Apstiprināt grozījumus Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas
nolikumā.
5.
Apstiprināt Saldus mākslas skolas izstrādātās interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas:
5.1. Zīmēšana - 42 stundas;
5.2. Gleznošana - 42 stundas;
5.3. Kompozīcija - 42 stundas;
5.4. Animācija - 42 stundas.
Atļauja Saldus mākslas skolai veikt minēto pieaugušo neformālās
izglītības programmu realizāciju Saldus novadā tiek noteikta uz diviem
gadiem.
6.
Atbrīvot Ivetu Bērziņu no Saldus novada domes izglītības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Ivetu Bērziņu no minētās komisijas sastāva.
7.
Pilnvarot Saldus novada pašvaldības izpilddirektora otro vietnieku Māri Vārnu pārstāvēt pašvaldības dzīvojamo (pašvaldības īres
dzīvokļi) un nedzīvojamo fondu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcēs Saldus pilsētā ar balsstiesībām lēmumu pieņemšanā.
8.
Piešķirt līdzfinansējumu euro 299.99 apmērā Sv. Gregora
kristīgās misijas centra sabiedriskās aktivitātes „Šūšanas darbnīca” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu euro 300 apmērā biedrībai „Saldus
pilsētas pensionāru biedrība” sabiedriskās aktivitātes „Aktīva dzīves
svinēšana” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu euro 249,94 apmērā biedrībai „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, sabiedriskās aktivitātes
„Saldus novada jauniešu iepazīstināšana ar lēmumu pieņemšanas procesiem valstī” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
9.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus
meža zemēm”.
10.
Apstiprināt bijušās dārzkopības sabiedrības „Ziedonis” teritorijas lokālplānojuma 1. redakciju. Nodot bijušās dārzkopības sabiedrības „Ziedonis” teritorijas lokālplānojuma 1. redakciju sabiedriskajai
apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas termiņš: no 2014. gada 5. maija
līdz 2014. gada 1. jūnijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā ar izstrādāto
bijušās dārzkopības sabiedrības „Ziedonis” teritorijas lokālplānojuma
1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumu Saldus
novada pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā 12, 3. stāvā, Saldū
katru darba dienu darba laikā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēs 2014. gada 19. maijā plkst. 17:30 Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.
11.
Izsniegt SIA „Virteļu karjers”, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Kalves”
Novadnieku pagastā Saldus novadā. Noteikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas smilts-grants un smilts atradnei „Kalves” derīguma termiņu līdz 2023. gada 15. decembrim.
12.
Nodot atsavināšanai atkārtotā publiskā izsolē Saldus novada
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pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ciecere 21”, Saldus, Saldus
novads, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
13.
Nodot atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ciecere 243”, Saldus, rīkojot atkārtotu publisku rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
14.
Nodot atsavināšanai atkārtotā publiskā izsolē Saldus novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gravas iela 12, Saldus, Saldus novads, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
15.
Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunāboliņi”, Ezeres pagasts, Saldus novads.
16. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Kalēju iela 47A,
Saldus, un noteikt zemes starpgabalam pārdošanas cenu euro 700 apmērā.
17.
Rīkot SIA „Saldus Zobārstniecība”, atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākumcenu par 20%.
18. Iesaistīties sadarbības projektā „Energodetektīvs Saldus novada pašvaldības mācību iestādēs” un slēgt sadarbības līgumu.
19. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz euro 592 780 apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016. gada martu,
Saldus pamatskolas ēkas rekonstrukcijai no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots: 2014. gadā
euro 533 501.19; 2015. gadā euro 59 277,91.
20.
Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz euro 743 161 apmērā līdz 20
gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016. gada martu,
Saldus poliklīnikas ēku sakārtošanai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots: 2014. gadā euro
675 601; 2015. gadā euro 67 560.
Saldus novada domes 8. maija domes ārkārtas sēdē pieņemtie
lēmumi:
1.
Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz euro 284 576 apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016. gada martu,
Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas rekonstrukcijai no Valsts kases
ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, 2014. gadā tiks
izlietots 284 576 euro.
2.
Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz euro 62 607 apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016. gada martu,
Pampāļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu ēkas rekonstrukcijai
no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no
citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem,
2014. gadā tiks izlietots euro 62 607.
3.
Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz euro 3 872 196 apmērā līdz 25
gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016. gada martu, Saldus Sporta skolas stadiona rekonstrukcijai no Valsts kases ar tās
noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar
pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots šādi:
2014. gadā – euro 1 936 098; 2015. gadā - euro 1 936 098.
4.
Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Vecāku klubiņš „Kodols””, Mūzikas un mākslas skolu ēkas 1. stāvā daļu no telpas Nr. 6 un
daļu no telpas Nr. 31, platību precizējot patapinājuma līgumā, ar mērķi
– Mobilās rotaļlietu bibliotēkas un pagaidu rotaļu telpas izvietošanai un
darbībai.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība” / „Dokumenti”.

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

Paziņojums
Saldus novada pašvaldība paziņo, ka ar Saldus novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu Nr. 5, 10§ tiek apstiprināta bijušās dārzkopības sabiedrības „Ziedonis” teritorijas lokālplānojuma 1. redakcija un nodota sabiedriskajai apspriešanai.
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 2014. gada 5. maija līdz 1. jūnijam var iepazīties ar apstiprināto lokālplānojuma 1. redakciju un iesniegt
rakstiskus priekšlikumu Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā 12, Saldū 3. stāvā katru darba dienu darba laikā vai pašvaldības
tīmekļa vietnē www.saldus.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 19. maijā plkst. 17.30 Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Aprīlis pavadīts svētku un izbraukumu zīmē, jo apmeklēti semināri, bibliotēku atklāšana un citi pasākumi.
Marta beigās Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar Kursīšu pamatskolas literatūras un latviešu valodas skolotāju Sanitu Vītolu sumināja bērnus, kuri
piedalījās domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”. Pavisam atsaucās astoņi skolēni - Ance Griķe, Kristers Zariņš, Rūdolfs Griķis, Airita
Kurakova, Arta Romane, Sandis Ābolkalns, Marta Romane, Andris Meļķerts. Darbi tika veidoti gan datorrakstā, gan rakstīti ar roku, izveidoti plakāti ar notikumiem. Tālākai kārtai tika izvirzīti Sanda Ābolkalna, Martas Romanes un Andra Meļķerta sacerējumi. Paldies par bērnu konsultēšanu
un uzmundrināšanu skolotājai Sanitai Vītolai.
4. un 5. aprīlī Saldus Sporta namā notika izstāde „Ražots Saldū”, kuras ietvaros varēja iepazīties ar Saldus puses ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, biedrībām, pagastu pārvaldēm un to produkciju, piedāvājumu, pakalpojumiem un jaukumiem. Kursīšu pagasta stends prezentēja ražotājus,
kultūras dzīvi, mednieku biedrību „Palmu priede”, Kursīšu pamatskolas mācību programmu un tajā tapušos radošos darbus. Stendā informāciju par
Kursīšu pagastu sniedza bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons un kultūras darba organizatore Laima Tiļļa.
10. aprīlī bibliotēkā nodarbību ciklā „Stāsti par…” ietvaros viesojās Kursīšu bērnudārza 5-gadīgo un 6-gadīgā bērnu grupas un audzinātājas, lai
piedalītos tematiskā pasākumā par kukaiņiem. Tēma izvēlēta atbilstoši gadalaikam, jo iestājies pavasaris, mostas kukaiņi un daba. Bērni par godu
pasākumam noskaitīja dzejoli par pavasari un raitā solī devās iepazīt bibliotēkā izlikto izstādi par kukaiņiem. Kukaiņi tika iepazīti grāmatas lappusēs. Bibliotēkas vadītājs pastāstīja pasaku „Muša un zirneklis”, un bērni uzzināja, kāpēc zirnekļi ēd mušas un kāpēc mušas var mieloties pie visiem
galdiem. Bērni katrs bija sagatavojuši zīmējumu par pavasari un izvēlējušies kādu kukaiņa attēlu par kuru pastāstīt citiem. Visi kopā noskatījāmies
animācijas filmu „Skudrulauva” par notikumiem kukaiņu skolā. Noslēgumā, katrs radošajā darbnīcā izgatavoja savu pirmo pavasara vēstnesi taurenīti. Pasākums notika UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros.
9. aprīlī priecīgs notikums Brocēnu novada bibliotekāriem, pēc renovācijas atklātas jaunās Brocēnu pilsētas bibliotēkas telpas, kuru atklāšanas
pasākumā piedalījās Saldus pilsētas bibliotēkas, Kursīšu un Lutriņu pagastu bibliotekāri. Kursīšu un Brocēnu bibliotēku vadītājus vieno profesionāla sadarbība vairāku gadu garumā – kopīgas mācības maģistrantūrā, mācības Mortensona Centra līderu un inovatoru programmā ASV, dalīšanās
labas prakses pieredzē. Prieks par kolēģu jauniegūtajām, krāšņajām telpām.
23. aprīlī bibliotēkas vadītājs piedalījās UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārā „Kam pieder stāsts?”. Seminārā diskutējām par dažādiem ar stāstīšanas tradīciju saistītiem jautājumiem, piemēram, kā atšķirt stāstu no informācijas sniegšanas, kāda ir stāstnieka ētika, kas būtu jāņem
vērā dažādās situācijās un kā stāstīšanas tradīcija izpaužas citās kultūrās. Uzzinājām par UNESCO LNK projektu „Baltijas ceļa stāsti”, kura mērķis
ir veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju stāstiem, nodrošinot to pieejamību gan
virtuālajā vidē, gan muzeju kolekcijās.
Gatavojoties amatierteātra „Kodols” 15 gadu jubilejai skenētas, vāktas un apkopotas bildes, kas pārtapušas video klipā, kas tiks demonstrēts
jubilejas pasākumā aprīļa beigās un saglabāts bibliotēkas novadpētniecības krājumā.
Visu aprīli bibliotēkā skatāma Ezeres pagasta iedzīvotāju projekta ietvaros tapusī foto izstāde „Vieta, kur pukst Ezeres sirds”. Izstādes laikā
iespējams iepazīt kaimiņu pagastu – dabu un kultūrvēsturiskās vietas.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagastā
Aprīlis Lutriņu kultūras dzīvē bija ļoti spraigs mēnesis. 5. aprīlī bija pat divi lieli notikumi. Pirmā bija Saldus deju apriņķa skate, kurā piedalījās
Lutriņu JDK „Vilks” un savā grupā ieguva I pakāpi.
Šajā laikā Lutriņu klubā notika ikgadējais mazo dziedātāju festivāls „Lutriņu cālis 2014”, kuru sagatavoja Jana Jansone. Festivāls notika 19.
reizi, un tas ir pats izturīgākais pasākums Lutriņu klubā. Tajā piedalījās pavisam 21 cālītis un viesmāksliniece Maija no Liepājas. Pasākumu atraktīvi
vadīja Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta, bet reizēm ieklīst arī Lutriņu klubā. Bērni ne tikai dziedāja, par ko saņēma dāvanas un ziedus no
radiem un draugiem, bet kopīgi dejoja un pasniedza saviem vecākiem „Trīs čaumalu ordeņus”. Šis apbalvojums pienākas par bērnu sagatavošanu
„Cālim”.
Mazie dejotāji – deju kolektīvs „Sprīdīši” 11. aprīlī viesojās Zantē, kur koncertā „Kling klang esam klāt” sadejoja ar daudziem Tukuma puses
bērnu deju kolektīviem. Pēc koncerta bija arī ballīte.
13. aprīlī Lutriņu klubā jau piekto reizi pulcējās Kurzemes tautas muzikanti. Ir tādi pasākuma dalībnieki, kas piedalās katru gadu, piemēram,
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PAGASTOS
Ventspils blumīzeristi, bet ir arī jauni dalībnieki. Pateicoties SIA MATSS, īpaši valdes priekšsēdētāja Ivara Skrebeļa atbalstam, viesus varējām
sagaidīt ar gardiem cepumiem un pusdienās cienāt ar gardo „Brenča” rupjmaizi.
Tradicionāli pasākuma ietvaros notiek labdarības koncerti sociālajā dzīvojamā mājā „Rūķīši” un pansionātā „Ābeles”. Pēc koncertiem viesi
tiek cienāti ar skābeņu zupu, kas vārīta uz ugunskura. Par gardo zupu lielais paldies folkloras kopas „Madainis” dalībniekiem Aldai Puķītei, Zintai
Blankai, Marutai Melbārdei un galvenajam šefpavāram Oļegam Gončarovam.
Savukārt par brīnišķīgo saldo ēdienu – Druvas saldējumu, paldies A/S „Druva Food”, piedāvājot trīs veida saldējumus – plombīru, šokolādes un
Druvas īpašo - cigoriņu saldējumu. Viesi bija priecīgi pārsteigti par šādu uzņemšanu. Kārtīgi paēdis muzikants ir sparīgs muzikants un tad varēja
sākties kopīgā spēlēšana, kurā piedalījās visi klātesošie muzikanti. Pavisam pasākumā piedalījās ap 100 spēlētāji un dziedātāji no Rucavas, Lieģiem,
Kuldīgas, Alsungas, Ventspils, Tārgales, Nīgrandes, Saldus, Remtes, Brocēniem, Krapes. Svētkos klāt bija arī pasākuma idejiskā „māte” Iveta
Dukaļska - Tautas muzikantu biedrības vadītāja no Rēzeknes un muzikālais „tēvs” Latvijas NKC instrumentālās tautas mūzikas eksperts Ilmārs
Pumpurs, lai redzētu, kā sasparojies Kurzemes tautas muzikantu pulks pa šiem aizvadītajiem gadiem.
Pirmssvētku nedēļā Lutriņu klubā tika izrādīta latviešu jaunā spēlfilma „Džimlai rūdi rallalā” kā arī Jaunlutriņu amatierteātris viesojās ar savu
izrādi „Velna nauda”.
Marta beigās savu darbību atsāka tautas instrumentu pulciņš, kurā pašlaik var apgūt ģitāras spēli Jāņa Fridrihsona vadībā. Visi pašdarbības kolektīvi gatavojas koncertam „Iekrāso sevi Lutriņos”, kas notiks 1.maijā Lutriņu klubā.
Līdz 9.maijam klubā vēl ir apskatāma izstāde „Es zīmēju”, kurā ir izstādīti vecmeistara Elmāra Kunga akvareļi, Alises Jansones, Agra Jansona,
Rutas Kolas, Ligitas Gurskas, Aivas Teihas, Sallijas Sīpolnieces, Ilgas Brēdiķes, Agritas Freimanes un skolēnu darbi.
24.aprīlī Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule organizēja talku pie Līču ozola. Mazpulcēni un folkloras pulciņa dalībnieki, piepalīdzot vīru
spēkiem ar zāģiem, iztīrīja atpūtas vietu, lai tā varētu uzņemt atpūtniekus. Pēc darba talciniekiem labi garšoja līdzpaņemtās maizītes un ugunskurā
ceptās desas.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita Pileniece
19. aprīlī Lutriņu pamatskolas sporta angārā norisinājās turnīrs telpu futbolā “Lutriņu Lieldienu kauss 2014”, kuru organizēja Lutriņu pagasta
pašpārvalde. Turnīrā spēkiem mērojās piecas organizatoru uzaicinātas komandas: Saldus SS, Vārme, Buki (Saldus), Zaņa, Motus/Lutriņi. Turnīrs
izvērtās spraigs un interesants, jo tikās nosacīti līdzvērtīgas komandas, un vietu sadalījums noskaidrojās pēdējās spēles pēdējās minūtēs. Kurā tikās
Zaņas un Motus/Lutriņi komandas, kur spēles beigās Zaņas komandai izdevās izraut uzvaru ar 5:4. Līdz ar to “Lutriņu Lieldienu kausu 2014” ieguva
Zaņas komanda aiz sevis atstājot komandas Buki (Saldus), Motus/Lutriņi, Saldus SS, Vārmi. Zaņas komandā spēlēja: Sandis Gedominskis, Oskars
Ozoliņš, Roberts Samants, Jānis Bodžs, Dāvis Erleckis, Igors Petriļaks.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta sporta darba organizators Ainars Beiers

Nīgrandes pagastā
30. martā Nīgrandes sporta zālē notika L. Edelmaņa piemiņas kausa izcīņa galda tenisā „Nīgrandes pavasaris”. Rīts sākās ar piemiņas brīdī
kapsētā, kurā pieminējām slaveno novadnieku. Uz tenisa turnīru bija ieradušies dalībnieki no Skrundas, Saldus, Ezeres, Vadakstes, Dunalkas, Liepājas un Nīgrandes. Dalībnieki tika sadalīti četrās apakšgrupās un spēlēja līdz trim uzvarētiem setiem. Cīņa bija spraiga un interesanta. Sieviešu
konkurencē uzvarēja J. Linde (Skrunda), otrā - A. Varnovska (Saldus), trešā I. Ģērmane (Vadakste). Jauniešiem līdz 19 gadu vecumam uzvaras
laurus plūca ezernieki – J. Narkevics, R. Bahs, M. Možeiko. Vīriešiem līdz 39 gadiem pirmais M. Zālītis (Liepāja), otrais K. Pūne (Ezere), trešais J.
Rožukalns (Skrunda). Vecākajā grupā uzvarēja U. Jansons (Skrunda), viņš arī ieguva L.Edelmaņa ceļojošo kausu. Otrais J. Kurākins (Ezere), trešais
M. Liekmanis (Nīgrande). Kopā sacensībās piedalījās 43 dalībnieki.
12. aprīlī Nīgrandē notika Saldus novada atklātā kausa izcīņa volejbolā sievietēm. Uz sacensībām ieradās sešas komandas - „Kurzemnieces”
no Liepājas, „LiepU” no Liepājas Universitātes, „LIF” no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, ezernieces, vadakstnieces un nīgrandnieces.
Komandas ar izlozes palīdzību tika sadalītas divās apakšgrupās. Kopvērtējumā abu apakšgrupu trešās vietas ieguvējas cīnījās par 5. un 6. vietu. 6.
vietā komanda no Ezeres, piektās – vadakstnieces. 4. vietā šoreiz Nīgrandes komanda. 3. Vieta – „LIF”, 2. vietā „LiepU”, 1. vietā – „Kurzemnieces”.
Pie jelgavniecēm un Liepājas Universitātes komandas spēlēja nīgrandnieces, kuras mācās minētajās skolās. Noslēgumā uzvarētājas apbalvoja ar
kausiem, medaļām un diplomiem. Visas komandas tika pie tradicionālās saldās balvas – kliņģera. Diena bija izdevusies!
Informāciju sagatavoja Nīgrandes sporta darba organizatore S. Stepanova

Novadnieku pagastā
Senioru klubiņš „Vakarzvaigzne” atradis pajumti dienas centrā. Tur jūtamies gaidīti rīta pusē, kamēr vēl bērni skolā. Skolotāja Līga māca mums
daudz ko no savām prasmēm, nodarbinām plaukstu sīko muskulatūru izgriežot, līmējot un veidojot dažādas lietiņas. Tas palīdz noturēt aktīvā darbībā mūsu smadzenes. Spēlējam galda spēles – dambreti, šahu, apgūstam zolītes spēli un novusu. Rīta pusē mūsu rīcībā ir sporta zāle un trenažieri.
Cieša sadarbība izveidojusies ar pagasta bibliotēkas vadītāju Ligitu un kultūras darba organizatori Maiju. Visā šajā darbībā jūtam arī pagasta pārvaldes atbalstu.
Un visā šajā sadarbībā sanāca jauks Lieldienu gaidīšanas pasākums „Nāc nākdama Lieldieniņa”. Centrā vārījām, krāsojām, apzīmējām olas.
Bērni mācījās, kā pareizi krāsot olas sīpolu mizās un prieks par rezultātu bija gan lieliem, gan maziem. Raibu raibas, kā pats pavasaris sanāca mūsu
oliņas. Izveidojām nelielu izstādi, kur olas bija starp ziemā gatavotajiem dekoriem, smaržoja podiņos stādītās vijolītes, priecājās par to, ka ienesti
siltumā zaļoja koku zari.
Un tad ciemos atbrauca Saldus 1. vidusskolas filiāles “Sātiņi” bērni, ļoti zinātkāri un atsaucīgi. Kopīgās darbībās laiks aizskrēja zibenīgi. Sarunas
mijās ar rotaļām, sacensībām olu ripināšanā, olu kaujās. Bez mazām veltēm nepalika neviens, bērnu rociņās gūlās gan pa krāsotai vistas oliņai, gan
šokolādes oliņai. Skolotāja Līga uzdeva minēt daudz mīklu, kuras bērni minēja un daudzas arī atminēja pareizi – par to balviņa – konfektīte.
Paldies centra darbiniecēm Guntai un Līgai, „Vakarzvaigznes” „zvaigznēm” par pasākuma iznešanu godam.
Nākošais notikums, kurā piedalīsimies, būs izstāde „Ražots Novadniekos” un Mātes dienas sirsnīga sagaidīšana.
Informāciju sagatavoja klubiņa „Vakarzvaigzne” vadītāja
Brigita Stepena
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SALDUS NOVADA SVĒTKI
Saldus novada svētki 2014
„Iekrāso sevi novadā!”
Tāpat kā katram ziedam, arī katram mūsu novada stūrītim ir sava nokrāsa. Saldus novada 16 zelta medus pilieni kā bišu veidota glezna atmirdz
visdažādākajos toņos un pustoņos. Ņem pa pilienam medus, riekšavu satikšanās prieka, daudz smaidu un nāc- iekrāso sevi novadā!
Novads svin savu piecu gadu jubileju, tādēļ svētkos akcentēsim paveikto šo gadu laikā - kādi ir mūsu ieguvumi, ar ko lepojamies un par ko
priecājamies Saldus novadā. Iekrāso sevi novadā! Nāc un piedalies!

Programma
Saldus BJC pagalmā, Saldus stadionā, Saldus kultūras centrā
ZILAIS IESKAŅU PAGALMS UN LAUKUMS
16:00 Bērnu un jauniešu muzikālā teātra izrāde „Iedomīgais sienāzis”.
16:45 Izstādes „Saldus novada piecgade” atklāšana. Izstādē pagastu bibliotekāri sarūpējuši un Saldus bibliotēkas darbinieki apkopojuši informāciju par mūsu ieguvumiem pēdējos piecos gados. Tieši tāds ir laika posms kopš izveidots Saldus novads.
17:00 Saldus novada jauniešu Talantu parāde „Iekrāso sevi novadā”. Talantu parādē dziedošus, dejojošus un sportiskus jauniešus iesaistīs
Saldus novada jaunatnes organizācijas - Saldus jauniešu dome „Es un mēs”, biedrība „Sauja”, jauniešu klubs „DEMO”, ielu vingrotāji u.c. Video
stūrītī būs iespējams apskatīt videofilmas, kuras izveidotas konkursam „Saldus mozaīka”, kā arī jaunatnes organizāciju veidotas filmiņas.
19:00 Veltījuma koncerts „Saldus mūziķi Saldum!”.
17:30 Saldus stadionā strītbola sacensības. Aicinām visus interesentus astoņās vecuma grupās (jaunieši un jaunietes no 14 - 16 gadiem, vīrieši,
sievietes, MIX, ģimenes), komandā trīs dalībnieki.
20:00 Saldus kultūras centrā Rīgas Muzikālā teātra iestudējums - Niko Dostāla operete “Klīvija”, kura uzrunās skatītājus ar mūzikas,
vokāla, dejas, asprātīgu dialogu, kolorītu un spilgtu raksturu, krāšņu tērpu, scenogrāfijas un gaismu spēles kompozīciju. Caur smeldzīgu un draisku
humoru, skatītāji varēs viegli identificēt pazīstamas cilvēciskās vājības un netikumus, bet, kā jau operetes žanrā pienākas, problēmas tiek atrisinātas
un pozitīvais, godīgais, patiesais triumfē. Arī cilvēka dzīvē, lai viņš varētu radoši darboties un būt harmonijā ar dzīvi – noteicošais ir rast laimi
personīgajā dzīvē, kur lielākā balva – laimīga mīlestība.
Režisors – Indulis Smiltēns, diriģents – Guntars Bernāts, diriģents, konsultants - Jānis Kaijaks (vecmeistars), kostīmu māksliniece – Elita Patmalniece, scenogrāfs – Jānis Jansons, horeogrāfi – Vita Bekmane un Agris Daņiļevičs.
Solisti: Sonora Vaice vai Silga Tīruma (Francija), Ingus Pētersons vai Nauris Indzeris, Marlēna Keine vai Baiba Berķe, Emīls Kivlenieks vai
Kārlis Rūtentāls, Juris Ādamsons. Aktieri: Jānis Skanis, Zigurds Neimanis, Jānis Kirmuška. Operetes orķestris, koris, dejotāji.
Biļetes par simbolisku samaksu (3 euro) var iegādāties Saldus kultūras centra kasē.
Kalpaka laukums
Dzeltens ir starojoša un mirdzoša krāsa, spēka, prieka un saules enerģijas piepildīta! Tieši tāds svētkos būs
DZELTENAIS BIŠU LAUKUMS
9:00 – 16:00 Andele un vēderprieki! Mājražotāju, rokdarbnieku, biedrību aktivitātes varēsiet baudīt Kalpaka laukumā un Lielajā ielā. Foto
kluba „ES DARU” akcija pilsētas rosīgākajās vietās.
10:00 Saldus pilsētas bērnu deju kolektīvu koncerts „Mēs kā darbīgs bišu strops”. Piedalās pirmsskolas izglītības iestāžu „Pasaciņa”,
„Cerībiņa”, „Zīlīte”, „Sienāzītis”, Saldus BJC DK „Sienāzītis”, Saldus KC DK „Dzīpars”, Saldus sākumskolas DK „Taurenītis”, Cieceres internātpamatskolas un Saldus pamatskolas dejotāji un mūzikas studijas “Fortepiano” audzēkņi. Programmu vada Jogita.
10:00 J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde “Saldus novadnieki laikā un telpā”.
10:00 Izstāde no J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājuma „Ko stāsta senlietas” Saldus TIKS centra telpās, Striķu ielā 3.
Pateicoties vācu izcelsmes mācītāja Augusta Bīlenšteina darbam „Latviešu koka iedzīves priekšmeti”, līdz mūsu dienām nonākušas daudzas unikālas liecības par latviešiem 19. gadsimtā. Izstādē skatāmi etnogrāfijas priekšmeti no muzeja krājuma, kuri raksturo latviešu mājokli un lauku darbus
- apgaismes priekšmeti, rotaļlietas un dažādi mājturības piederumi, kurus lietojuši Saldus novada iedzīvotāji 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta
sākuma posmā.
11:00 Aicinām uzgavilēt krāsaini atraktīvajiem svētku gājiena dalībniekiem!
12:00 Esi darbīgs, esi priecīgs! Konkursi un jautrība.
12:15 Iespējams vizināties ar partybus „Kārlītis”.
12:30 Starts Draiskajam skrējienam „Ciecernieks”.
12:30 Saldus novada bērnu un jauniešu deju kolektīvu koncerts „Mēs kā darbīgs bišu strops” kopā ar īpašajiem viesiem Jogitu un Mārtiņu
Ruski. Piedalās Novadnieku, Nīgrandes, Saldus, Rubas, Lutriņu pagastu un Saldus pilsētas deju kolektīvi.
14:30 „Lepna, lepna šī pļaviņa”. Saldus novada deju kolektīvu un Latvijā pirmās mobilās taktiskās mūzikas palaišanas platformas jeb Orķestropēda mūziķu programma.
Pavasarīgi krāsainā, jautrā un dzīvespriecīgā deju programmā sadejos vairāk kā 260 dejotāju no Lutriņu, Jaunauces, Saldus, Novadnieku pagastiem, Saldus pilsētas un Brocēnu novada jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīviem.
16:00 Spēkratu parādes noslēgums.
Aizraujošas piepūšamās atrakcijas un dzīvnieciņi lieliem un maziem bērnu rotaļu laukumā „Pīļuks”.
Lielās ielas 3b iekšpagalms, Saldus BJC sēta
ZELTA MEDUS PAGALMS
Saldus novada ģerbonī zilā laukā divkāršas rozetes veidā izkārtoti 16 zelta medus pilieni, kuri simboliski pārstāv Saldus novada 16 teritoriālās
vienības - 15 pagastus un Saldus pilsētu.
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SALDUS NOVADA SVĒTKI
Gatavojoties svētkiem, ļaudis katrā pagastā un pilsētā nozīmīgos notikumus un vērtības simboliski iekrāsoja savā „pilienā”. Ar ko lepojamies,
par ko priecājamies un ko novēlam citiem - to visu varēsiet uzzināt Zelta Medus pagalmā.
10:00 Pagalma atklāšanas ceremonija un svētku modināšana, kurā visi 16 pilieni svinīgi tiks izvietoti pagalmā.
12:30 Pagastu krāsainās programmas.
12:30 Zaņas, Rubas, Jaunauces, Jaunlutriņu, Šķēdes pagasti
13:30 Ezeres, Zvārdes, Lutriņu, Vadakstes, Saldus pagasti
14:30 Novadnieku, Nīgrandes, Kursīšu, Zirņu, Pampāļu pagasti.
Būs apskatāma izstāde „Saldus novada piecgade”, kura stāstīs par ieguvumiem pēdējos piecos gados. Tieši tāds ir laika posms kopš izveidots
Saldus novads.
Lielā iela 3, iekšpagalmā
ORANŽAIS ATLĒTU PAGALMS
Oranžs mums dod enerģiju un pozitīvismu, spēku un drosmi. Oranžo krāsu bieži izmanto kā tonizējošo līdzekli, lai uzlabotu nomāktu garastāvokli, tādēļ savienojumā ar fiziskām aktivitātēm rezultāts ir lielisks! Nāc, iepazīsties, pievienojies Saldus novada atlētiem!
Diena iesāksies ar vēlo rīta rosmi.
10:00 Vingrošana ar TRX iekaramajām iekārtām. Sertificēts treneris Igors Miņenko.
10:40 Džudo paraugdemonstrējumi. Gatis Baumanis un viņa audzēkņi.
11:20 Taekvando paraugdemonstrējumi. Ainars Saulītis un viņa audzēkņi.
12:00 - 15:00 Svaru bumbu celšanas sacensības četrās svara kategorijās. Piedalās visi interesenti. Vērtēs Dainis Polis.
12:30 - 13:30 Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi. Piedalās Nīgrandes un Saldus ielu vingrotāji.
KRĀSAINAIS SVĒTKU GĀJIENS
11:00 – 12:00 Gājiena sākums pie Saldus pamatskolas. Maršruts: Lielā iela, Rīgas iela, Striķu iela, Kuldīgas iela, Brīvības iela, noslēgums pie
Avotu ielas 12.
Saldus tirgus autostāvvieta
Par stabilu novada svētku tradīciju kļuvusi motociklu apskate un parāde Saldus ielās. Kura krāsa varētu būt iecienīta ātruma mīļiem? Nu,
protams, zaļā! Jo tā ir luksofora zaļā! Un vīri neremontē moci - vīri krāmējas ar dzelžiem! Lūk, arī
ZAĻAIS DZELŽU LAUKUMS
10:00 Izklaides un aktīvās atpūtas aģentūra Partyguru piedāvā velosipēdu darbnīcas meistarklasi veloizveidē - tiks būvēts jauns velo ērms!
Nāc un piedalies!
Velomeistardarbnīcā dienas laikā tiks radīts jauns Kreicbike velosipēds „Ziedonis” ar īpaši dzejisku pavasara noskaņu. Kopā ar „Rīgas Darbnīca”
meistariem Gati Kreicbergu un Raimondu Celmu arī apmeklētāji varēs piedalīties velo izveidē, un dienas beigās pievienoties jaunuzbūvētā velosipēda „Ziedonis” iesvētības braucienā.
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 norisināsies citu Kreicbike veloīpatņu parādes braucieni.
10:00 – 15:00 Būs apskatāmas mūsu novada autosportistu sporta mašīnas sadarbībā ar biedrību „EVE autosports”.
14:00 motociklu pulcēšanās parādes braucienam un to apskate.
15:10 un 15:35 uzstāsies Saldus novada līnijdejotāji.
13 gadus Saldus novadā kantrī mūzikas skaņu pavadījumā azartiski klaudz līnijdejotāju papēžu ritmi, švīkst zīda lakatiņi, un uzmirdz kovbojcepuru sprādzes. Ir iestudēti sižetiski uzvedumi Kalnsētas parka estrādē, ik gadu dejots kopīgā Horoskopu ballē. Dejos - “Sweet Line” (Saldus),
“Lustdance” (Druva),”Ventas līnija” (Nīgrande), “JAXAS” (Jaunlutriņi), “Pink Step” (Šķēde), viesi no Satiķiem un Kabiles.
15:45 Startē spēkratu parāde Saldus ielās.
Maršruts: Kuldīgas iela, Striķu iela, Kapu iela, Skolas iela, Saules iela, Rūpniecības iela, Skrundas iela, Lielā iela, Rīgas iela, Jelgavas iela,
Kuldīgas iela, Kalna iela, Skrundas iela, Lielā iela, Rīgas iela, Jelgavas iela un noslēgums pie Kalpaka laukuma.
Jelgavas iela 6
BRŪNAIS SPORTA LAUKUMS
Brūnā krāsa ir zemes krāsa. Vienotība, pārliecība un ticība saviem spēkiem. Brūnu iegūst, sajaucot zaļo - sporta laukums - un sarkano - cīņa.
12:00 - 16:00 Vecajā sporta namā grieķu-romiešu klubs „Kurzemnieks” organizē novada čempionātu grieķu-romiešu cīņā. Piedalās
Latvijas labākie cīkstoņi.
12:00 Saldus stadionā Latvijas 1. līgas futbola spēle JFK Saldus/Brocēnu NBJSS - FK TUKUMS 2000/TSS.
14:00 Orientēšanās klubs „Saldus” stadionā aicina uz 66°North velomaratonu „Apkārt Cieceres ezeram” - braucam visi, kam ir velosipēds
un ķivere.
14:30 Skvērā starp autoostu un sporta namu biedrība „Ķepasspiediens” organizē Saldus kausa izcīņa kanikrosā.
19:00 – 21:00 Uz mākslīgā futbola laukuma džudo klubs „Saldus” organizē neatkārtojamu dažādu cīņu šovu ar Gati Baumani un labākajiem
Latvijas cīkstoņiem.
Cieceres upe
TIRKĪZA CIECERES BURBULIS
Tirkīzs ir ūdeņu un debesu krāsa. Tā ir dinamiska un uzmundrinoša - gluži kā radīta ūdenssporta aktivitātēm maija vidū
12:30 Kalpaka laukumā starts Draiskajam skrējienam „Ciecernieks”. Komandā trīs dalībnieki no 16 gadu vecuma. Nāc un piedalies!
14:00 - 16:00 Laivas Ciecerē. Upē pretim Mūzikas un mākslas skolu ēkai biedrība „Burbuļi” apmāca interesentus ūdenstūrismā ar dažāda tipa
laivām. Bezmaksas laivošanas prieki visai ģimenei.
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Lielā iela 2
BALTO PŪKAINĪŠU PAGALMS
„Balta diena. Balta vistiņa izdēja baltu olu. Baltais gailis dziedāja balto dziesmu. Baltajai vāverei piedzima balti vāverēni. Dūmi no skursteņiem kāpj balti. Ēdam baltu maizi un dzeram baltu kafiju. Varam arī to visu uzzīmēt, tikai – ar balto krāsu, bez nevienas melnas svītriņas.”
I. Ziedonis.
Saldus novada svētkos pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji piedāvās iespēju bērniem radoši darboties, dziedāt, runāt dzejoļus un iet rotaļās
12:00 - 15:00 Bērnus līdz 10 gadu vecumam aicinām ievingrināt roku radošās darbnīcās un atklāt talantus pie brīvā mikrofona. Uzstāsies arī Saldus Yamaha mūzikas skoliņas bērni un vecāki, kā arī mūzikas studijas Sol Music audzēkņi. Būs pūkaini zvēriņi un iespējams izlēkāties
mazuļiem piemērotā piepūšamā atrakcijā.
Lielā iela 2, stāvlaukums
ROZĀ KĀRUMU LAUKUMS
Vai Jūs zinājāt, ka rozā rabarbers viens no pirmajiem dārzā vēsta – esmu gatavs augt, esmu vitamīnu avots!
Pirmo reizi Saldus novada vēsturē – īpašās novada „Saldās rabarberu zupas” vārīšana un degustācija. 9:00 - rabarberu mizošana, 10:00 –
rabarberu zupas vārīšana, 13:00 - zupa gatava.
Rozā kārumu laukumā smaržos pēc ceptām maizītēm un pīrādziņiem, gaisā virmos viegls vīna aromāts un zeltainā medus krāsa vedinās piedzīvot saldus mirkļus. Tikai Rozā gardumu laukumā varēsiet piedalīties vietējo un tuvākās apkaimes kārumu meistaru produkcijas degustēšanā,
palutināt savu vēderu un ļauties garšas baudījumam.
Nepaej garām gardākajam laukumam Saldū!
Avotu ielā 12a
Sudraba mirklis. Sudraba skaņa un dvēseles mirdzošais virmojums. Mākslinieka iedvesma un talanta uzmirdzējums. Tas iespējams
SUDRABA MŪZIKAS un MĀKSLAS LAUKUMĀ
10:00 Jaunie mākslinieki zīmēs uz asfalta.
11:30 Laukumā ievīsies svētku gājiens, sapulcējot vienuviet visus tā dalībniekus.
12:00 Saldus novada domes priekšsēdētājas I. Rassas svētku uzruna.
Mēs lepojamies ar Saldus mūzikas un mākslas skolu, tāpēc piedāvājam gidu pavadībā doties ekskursijā pa to. Pulcēšanās vestibilā plkst.
13.00, 14.00 un 15.00.
Akustiskajā koncertzālē piedāvājam noklausīties trīs brīnišķīgus koncertus.
12:30 Saldus senioru akordeonistu ansambļa „Akords” koncerts. Vadītājs Guntis Ābols. Mūziķus raksturo apbrīnojama izturība un muzicēšanas prieks. Neapšaubāmi „Akords” ir iepriekšējās sezonas pieprasītākais kolektīvs.
15:00 Saldus novada pūtēju orķestra „Saldus” koncerts „Kā sendienās”. Diriģents Artūrs Maculēvičs. Kolektīvā spēlē mūziķi vecumā no
10 līdz 80 gadiem. Orķestrim ir pa spēkam viss - gan valši, marši, polkas, gan nopietni koncertskaņdarbi!
19:00 Koncerts „Mūzikas harmonija”. Piedalās Saldus kultūras centra sieviešu koris „Varavīksne”, PVD un Bior jauktais koris „Rīgava”, MJC
praktiskās estētikas skolas jauktais koris „Anima”. Koru mākslinieciskais vadītājs Ivars Krauze.
Striķu iela 7
KAPELLERU NAMS

10:00 - 16:00
Lietišķās mākslas studijas “Saldus” darbu izstāde – pārdošana.
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas dalībnieka Elmāra Kunga 75. gadu jubilejas personālizstāde.
Saldus novada cimdu izstāde.
Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Striķu iela 22
SARKANĀ DZINTARA PAGALMS
Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts ” ietvaros trīs gadu garumā Latvijas muzeji iezīmēja dzintara tapšanas ceļu, vienojot zilo jūru, zaļo
mežu un brīnumaino saules akmeni – sarkano dzintaru. Tādēļ šī gada krāsa – sarkanā. Dzintara brīnumainās spējas jau senatnē ir novērtējuši
dziednieki, ārsti un astrologi, tāpēc šoreiz „Muzeju nakts” tēma - ārstniecība.
No plkst. 19:00 muzeja izstāžu zālēs varēs skatīt divas izstādes – „Medicīna un farmācija Saldus novadā” un mākslinieces Īras Rozentāles
glezniecību. Apmeklētājus gaidīs mūsu izcilā novadnieka Jaņa Rozentāla darbnīca.
Jau tradicionāli orientēšanās sacensības būs Muzeju nakts neatņemama sastāvdaļa. Šoreiz mudināsim dalībniekus vispirms iepazīties ar muzeja
speciālistu veidoto izstādi un tad doties maršrutā pa vietām, ēkām un iestādēm, kuras Saldū saistītas ar farmāciju un medicīnu.
Muzeja pagalmā skanēs mūzika un rosīsies jautrās dakterītes Psiholoģe un Psihodurve. Jūs sagaida ekspress konkursiņi, balvas un atraktīvas izdarības. Radošajās darbnīcās ar mākslu saslimušajiem piedāvāsim „Nesāpīgo mākslas poti”, bet visi kopīgi radīsim lielus un mazus vides
objektus ar nosaukumu „Dzīvīgi sarkans”.
Vakara drēgnuma kliedēšanai - ugunskurs un karsta tēja.
Pēc tam, kad pilsētas laukumos un pagalmos būsim stāstījuši, dziedājuši, dejojuši, garšojuši, rādījuši, zīmējuši un vienkārši uzbūruši savus
krāsainos stāstus, laiks doties uz
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDI,
kurā baudīsim, atpūtīsimies un priecāsimies par labu mūziku visām gaumēm. Lai svētki turpinās!
17:00 Kārļa Lāča autorprogramma „Iekrāso sevi mūzikā”. Piedalās Intars Busulis, Aija Andrejeva un Abonementa orķestris.
Koncertprogrammas pamatu veido līdz šim iznākušie kopdarbi ar Intaru Busuli un Aiju Andrejevu, neiztrūkstoši arī kāds no Kārļa Lāča radīta-

7

SALDUS NOVADA SVĒTKI
jiem instrumentālajiem skaņdarbiem. Skanēs K. Lāča un I. Busuļa kopdarbi no albumiem Kino, AKTs, Citāts, klausītājiem jau zināmās dziesmas
- “Brīvdiena”, “Bēbīšu maršs”, “Viss ir iespējams” u.c. Savukārt A. Andrejevas balss iepazīstinās ar Kārļa Lāča muzikāli poētisko materiālu divos
projektos – “Ziedonis. Lācis. Sievietes” un “Mežā”. Abi šie projekti ieguva Dienas gada balvu kultūrā.
19:00 Dziesmu kari 2014.
Konkurss “Dziesmu kari” ir amatieru vokālais konkurss, kurā var piedalīties neprofesionāli dziedātāji. Konkursa dalībnieki sagatavo katrai
konkursa kārtai vienu dziesmu, izmantojot pieejamo karaoke dziesmu repertuāru dažādās valodās vai arī dziedot uz pašu iesniegtās fonogrammas.
Visi interesenti tiek aicināti piedalīties, nodziedot kādu dziesmu klātesošiem. Izmantojot iespēju izrādīt savus talantus draugiem, paziņām un
visai Latvijai.
21:30 Balle kopā ar grupu „Keksi”.
Grupu “Keksi” 1997. gadā dibinājis Aleksandrs Sircovs, saukts par Muraveju. Pirmā publiskā uzstāšanās, ko var uzskatīt par grupas dzimšanas
dienu, notika 1997. gada 30. maijā Tartu Kevad rokfestivālā. Grupa savu 17 gadu pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādas mūziķu sastāva maiņas, kas ir ļāvusi grupai pilnveidoties savā izpildītajā Rock’n’roll mūzikas žanrā. “Keksi” ir viena no spilgtākajām un pieprasītākajām Rock’n’roll
grupām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī kopš 2008. gada bieži ar koncertiem viesojas Krievijā.
Grupas “Keksi” sastāvs: Aleksandrs Sircovs (Muravejs) – bass, kontrabass, Voldemārs Kalniņš - lead vokāls, akustiskā ģitāra, Jānis Kalniņš –
elektriskā ģitāra, vokāls, Gints Žilinskis – taustiņi, Viktors Eunapu – eģitāra, vokāls, Jānis Jaunalksnis – bungas, Ēriks Kibermanis – baritonsaksofons, Roberts Martinovskis – tenorsaksofons, Jānis Pauls – Trompete.
Pēc pusnakts visu laiku populārākās disko mūzikas grupa „BONEY M”.
1975. gadā vācu producents Frenks Farians izveidoja pasaules slaveno grupu - „Boney M”. 1976. gadā grupa ar savu hitu „Daddy Cool” pārliecinoši ieņēma pasaules mūzikas topu pirmās vietas. Tad sekoja nākamais grupas megahits, dziesma „Sunny”. Kopš tā laika grupa „Boney M” kļuva
par neapstrīdamu līderi disko mūzikas attīstībā.
1986. gadā grupa uz laiku pārtrauca savu oficiālo pastāvēšanu, bet tā kā disko mūzika bija ļoti populāra, grupas dalībnieki pieņēma lēmumu
nepārtraukt muzicēt, katrs izveidojot savu sastāvu, tādā veidā turpinot popularizēt visiem zināmos „Boney M” hītus.
Pastāv trīs „Boney M” mūzikas kolektīvi. Kā viens no populārākajiem šīs pasaules slavenās grupas sastāviem ir Sheyla Bonnick izveidotais šovs
„TheSounds of Boney M”, kurš viesosies Saldū.
Līdz plkst. 4:00 diskotēka kopā ar dj Gintu Tunēnu.
Drošības nolūkos aizliegts estrādē ienest dzērienus stikla un metāla iepakojumā.

PAGASTOS
Pampāļu pagastā

Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Ko palīdz, kad asaras sēj?
Šie E. Veidenbauma vārdi, lai kā sveiciens un moto visiem aprīlī dzimušajiem pampāļniekiem. Lai laba veselība un pavasara spīts sirdī.
2. aprīlī Pampāļos bija acu ārsts. Par apmeklētāju trūkumu nevarēja
sūdzēties. Bija iespēja pasūtīt brilles un to izmantoja daudzi.
2. aprīlī notika iedzīvotāju sapulce, kurā pārrunāja pagasta dzīves aktualitātes. Aktuāls ir lielais parādnieku skaits par komunālajiem pakalpojumiem, aktuāls ir centra nepietiekošais apgaismojums un klaiņojošie
suņi.
4. un 5. aprīlī izstādē „Ražots Saldū” Pampāļu pagastu pārstāvēja
keramikas darbnīca „Klapatas”. Bija izveidots arī fotogrāfiju stends par
SIA „Pampāļi”.
5. aprīlī pie medaļām tika novusa turnīra uzvarētāji. Gandrīz mēnesi
19 turnīra dalībnieki no Pampāļiem un Zaņas izspēlēja savstarpējas spēles. Par turnīra uzvarētāju kļuva pampāļnieks Sigits Rusis.
11. aprīlī pampāļnieki apmeklēja Liepājas teātri un noskatījās izrādi
„Pieci vakari”
20. aprīlī Pampāļu parkā bija Lieldienu pasākums. Kopīgi krāsojām
olas, gājām rotaļās un atrakcijās. Folkloras kopas meitenes visus izšūpoja un nopēra ar bērzu zariem, lai viss sliktais atkāpjas. Zarus iemeta
upē, lai ūdens nedienas aizskalo. Pasākums beidzās ar olu ripināšanu un
desiņu cepšanu.
Aprīlī folkloras kopa piedalījās novada pasākumā Jaunlutriņos, bet
tautisko deju dejotāji brauca dejot uz Rīgu.
25. aprīlī Pampāļu aktīvākie pensionāri viesojās pie Skrundas pensionāriem. Tika apskatīts Skrundas kultūras nams, kurā sadzīvo pašdarbības pulciņi, bibliotēka un audēji ar vairākām stellēm.
Skrundas aprūpes centra darbinieki ar lepnumu izrādīja savu aprūpes
auto, kurā var nomazgāties, izmazgāt veļu, uzsildīt ēdienu, apkopt kājas
ar speciālu aparatūru. Tāds auto dodas pie Skrundas novada vientuļajiem un slimajiem iedzīvotājiem.
Lēnu katoļu baznīca cilvēkiem ir pieejama visu diennakti, bet veca-
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jā bīskapa mājā izveidota kopiena ar dažādām atkarībām sirgstošajiem.
Kopiena tiek uzturēta no pašu saimniecībā saražotā un ziedojumiem.
Dienas noslēgumā bija draudzīga pasēdēšana kafejnīcā „Mežābele”.
Visas dienas garumā mūs sagaidīja sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki. Sagaidīja kā mīļus un ļoti gaidītus ciemiņus. Vienojāmies draudzību turpināt.
Tagad gaidīsim skrundniekus Pampāļos.
26. aprīlī – Lielajā tīrības dienā pampāļnieki sakopa dīķa malu un
parku. Tika sakopta arī Administratīvās ēkas apkārtne.
Dīķa malā tiks uzsākta projekta realizēšana. Pampāļu biedrība „Labdomas” saņēmusi finansējumu piedaloties „CEMEX Iespēju fonds” izsludinātajā projektu konkursā.
26. aprīlī Pampāļu florbola komanda piedalījās Pierobežas pagastu
florbola turnīrā.
16. aprīlī Lieldienu zaķi pie sevis sagaidīja Pampāļu bērnudārza audzēkņi un darbinieki. Skanēja tautas dziesmas un ticējumi. Notika iešana rotaļās un olu ripināšana. Pēc olu kaujām, mielošanās ar olām, un
noteikti ar sāli, lai nebūtu jāmelo.
No 14. – 22. aprīlim bērnudārzā varēja apskatīt Lieldienu kompozīciju izstādi.
Pampāļu bibliotēkā aprīlī varēja apskatīt vēstures materiālu izstādi
par visiem Saldus pilsētas un novada vadītājiem.
Bibliotēkas krājumi papildināti ar jaunām grāmatām.
Pampāļu pamatskolā aprīlī notika zibensturnīrs informātikā.
10. aprīlī 8. klases skolēni uzstājās ar pētniecisko darbu lasījumiem.
Artūrs Jučinskis bija pētījis, kā eiro ieviešana ietekmē cenas tuvējā veikalā un viņa ģimenes budžetu, Rūta Figoriņa bija aptaujājusi skolēnus
par enerģijas dzērienu lietošanu, Klāvs Rudovics bija salīdzinājis Pampāļu ēkas agrāk un tagad, Viktorija Markuša vērojusi mākoņu un nokrišņu sakritību.
14. aprīlī 7. klase mums atgādināja, ka Lieldienas un zaķi vairs nav
tālu. Pasākumā mielojāmies ar zaķu kārumiem – kāpostiem un burkāniem, un bijām dažādās stacijās, kur parādījām savu veiklību un atjautību. Vēlāk, spītējot aukstajam vējam, gājām uz Pampāļu parku, lai piedalītos pavasara krosā. Labākie 25. aprīlī skrēja Saldū.
15. aprīlī jaunāko klašu pārstāvji piedalījās pētniecisko darbu noslēguma pasākumā Saldū.

PAGASTOS
25. aprīlī sakopām skolas apkārtni un ceļu no centra uz skolu.
Pampāļu dienas centrā divas reizes mēnesī notika bezdarbnieku atbalsta grupas pasākumi.
Pirmdienās neliela Pampāļu iedzīvotāju grupa, savas veselības uzturēšanas nolūkos, piedalās sporta aktivitātēs, kuras vada U. Šimka.
8. aprīlī marmorizēšanas tehnikā krāsojām papīru, kuru izmantojām
nelielu glezniņu veidošanā. Krāsojām dekoratīvas oliņas, kuras nokļuva
Lieldienu kompozīcijās.
15. aprīlī krāsojām olas ar bišu vasku un ieraugu tā ieskandējot Lieldienas. Par šo pasākumu lielu interesi izrādīja skolēni.
Radošo darbnīcu vajadzībām varēja ziedot nelielas naudas summas
iegādājoties izstādē izliktos radošos darbiņus.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Saldus pagastā
Notika 4. starpnovadu vokālo ansambļu festivāls „Aprīļa pilieni 2014”. Festivālā šogad tika pārstāvēti seši novadi, un viens kolektīvs
bija no kaimiņvalsts - Lietuvas.
Festivālā piedalījās 13 ansambļi, kas pēc dalībnieku skaita ir rekords.
Festivāls ir Druvas KN oriģinālpasākums un notiek reizi divos gados.
Festivāls pirmo reizi notika 2005. gadā, piedalījās astoņi ansambļi.
Pēc žūrijas lēmuma balva aizceļoja uz Dobeles rajonu pie Jaunbērzes
kultūras nama vokālās grupas „Ilūzija”.
2. festivāls notika 2007. gadā – balvu saņēma Saldus neatkarīgais
ansamblis „Kopā”.
3. festivāls notika 2009. gadā – balvu saņēma vokālais ansamblis
„Druvas tonis”, vienlaicīgi tika svinēta arī ansambļa dzimšanas diena.
„Aprīļa pilieni” ir ceļojošā balva un tiek piešķirta labākajam ansamblim. „Aprīļa pilieni” ir mākslinieka koktēlnieka Alfrēda Kunstmaņa
mākslas darbs, kurš tika izgatavots ar KKF atbalstu. Festivālā tika apbalvoti visi ansambļi, kuri tajā piedalījās un to atbalstīja A/S „Druva
food”, SIA „Matss”, viesu mājas „Krustkalni” un „Kaplūži”, frizētava
„Kolibri” un ansamblis „Druvas tonis”.
Festivālu vērtēja žūrijas komisija: Jana Jansone – Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis” vadītāja un mūzikas skolotāja; Indra
Eisule - Kursīšu pamatskolas dziedāšanas skolotāja, Ezeres pagasta kora
„Kaprīze” diriģente; Arturs Maculēvičs – Saldus Mūzikas skolas direktors, pūtēju orķestra „Saldus” diriģents, Vispārējo Latviešu dziesmu un
deju svētku virsdiriģents.
Festivālā piedalījās:
1. Mārupes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzelde”;
2. Skrundas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Romance”;
3. Talsu novada Virbu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
„Lai skan!”;
4. Tukuma novada Lestenes tautas nama vokālais ansamblis „Tik un
tā”;
5. Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Kvinta” ;
6. Zvārdes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Druve”;
7. Vokālā grupa no Saldus „Cik dažādi”;
8. Brocēnu novada Remtes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Romantika” ;
9. Bikstu pagasta sieviešu vokālo ansambli „Noskaņa”;
10. Jaunauces kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Tomēr”;
11. Lietuvas Nevarenai pagasta kultūras nama ansamblis;
12. Ezeres kultūras nama vokālais ansamblis „Alianse”;
13. Saldus pagasta Druvas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis
„Druvas tonis”.
Festivāla galveno balvu „Aprīļa pilieni – 2014” saņēma Mārupes
kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzelde”. Festivāla režisore
– Ļuba Kapteine
Informāciju sagatavoja Ļuba Kapteine

Vadakstes pagastā
No 17. 04. – 30 .04. bibliotēkā notika izstāde „Mans vaļasprieks”.
Izstādē varēja apskatīt rokdarbnieču darinājumus - adījumus, tamborējumus, dažādas rotas lietas - auskarus, pērļu kaklarotas, apsveikuma
kartiņas, vāzes apdarinātas ar iršu pūžņa apvalku, kā arī sienas dekorus.
No 22. 04. – 26.04. bibliotēkā bija apskatāma izstāde „Bibliotēka
laika gaitā”. Izstādē izlikti materiāli par Vadakstes pagasta bibliotēkas
vēsturi (dažādi rēķini, līgumi, masu pasākumi - to scenāriji, ceturkšņa
atskaites, darba plāni un to izpilde ) no 1924. gada līdz mūsdienām.
Aprīlī bibliotēkā bērnu istabā, saīsināti, nokrāsoti grāmatu plaukti pielāgoti, sakārtoti atbilstoši bērnu vecumam.
24. 04. notika bibliotekārā stunda pirmskolas bērniem „Esmu bibliotēkas apmeklētājs” un 8. maijā notika bibliotekārā stunda pirmskolas
bērniem „Es savai māmiņai”.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja A. Statkus
30. martā piedalījāmies L. Edelmaņa piemiņas turnīrā galda tenisā
Nīgrandē.
14. aprīlī Vadakstes volejbolistes startēja novada čempionātā.
20. martā Vadakstes tautas namā notika Vadakstes kausa izcīņa zolītē.
25. aprīlī vīriešu volejbola komanda plāno piedalīties nakts volejbola
turnīrā Aucē.
26. aprīlī galda tenisisti gatavojas piedalīties sacensībās Vītiņu pagastā.
16. maijā novada svētku ietvaros gatavojamies piedalīties strītbola
sacensībās, bet 17. maijā piedalīsimies riteņbraukšanas sacensībās.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore I. Ģērmane

Zaņas pagastā
Zaņas bibliotēkā notika literatūras izstāde ,,Lieldieniņa braukšus
brauca, asnus veda vezumā ”.
14. aprīlī Zaņas bibliotēkā pulcējās s/k „Vita” sievietes, lai kopīgi pastrādātu radošās nodarbībās. No mājās izpūstām olām ar salvešu izgriezumiem skaisti aplīmētu oliņas. Kamēr darbiņi žuva skaisti sakārtojām
galdu un svinējām savā pulciņā Lieldienas.
Katrai dalībniecei bija savs olu ēdiens. Lasījām ticējumus un tautas
dziesmas. Iepazināmies ar dažādiem olu krāsošanas variantiem, piemēram, melleņu ievārījumā, siena smalkumos u.c.
Informāciju sagatavoja S/k „Vita” vad.: S.Hermansone

Zirņu pagastā
Zirņu pagastā šogad tika godināta Lielā diena, jo tā senie latvieši
sveica pavasara saulgriežus. 23. martā pie pagastmājas pulcējās lieli un
mazi, lai krāsotu olas, šūpotos, ietu rotaļās un dziedātu dziesmas par
godu saulītei.
Pasākuma dalībnieki sadalījās divās komandās, lai spēlētu “Saule un
mēness”, kā arī citas rotaļas.
Pēc tam tika ripinātas olas, bet drosmīgākie piedalījās olu kaujās.
25. martā pie Piemiņas akmens totalitārā režīma upuriem pulcējās Zirņu pagasta represētie, lai godinātu savus tuviniekus. Pasākumā
piedalījās Zirņu folkloras kopa, runu teica pagasta pārvaldes vadītāja,
tika nolikti ziedi un pasākuma turpinājumā, kurš notika Zirņu pagasta
pārvaldes zālītē, pie tējas tases un kliņģera represētie un citi pasākuma
dalībnieki dalījās atmiņās par izsūtījumā pārdzīvoto. Pagasta pārvaldes
kolektīvs bija sarūpējis muzikālu priekšnesumu, ar dziesmu dziedāšanu
par dzimteni.
29. martā Zirņu amatierteātris devās uz Saldus novada Druvas kultūras namu, lai piedalītos Teātra svētkos ar amatierteātru kolektīvu piedalīšanos. Katrs amatierteātris uzstājās ar skeču par tēmu “Mana teātra
vizītkarte”, kurā Zirņu amatierteātra aktieri rādīja fragmentu no A. Ne-
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PAGASTOS
dzviedža lugas “Trīsarpus atraitnes”. Svētku programmā lieliski iederējās Vadim Jazz priekšnesumi.
Šī nedēļa pagāja spraigi, jo tika gatavotas planšetes par Zirņu pagastā
interesantākajiem apskates objektiem, lai 4. - 5. aprīlī tās izstādītu Saldus sporta namā izstādē “Ražots Saldū”.
No 14. - 30. aprīlim Zirņu pagasta pārvaldes zālītē ir apskatāma Lieldienu rokdarbu izstāde. 30. aprīlī plkst. 18.00 pagasta zālītē notika izstādē redzamo darbu „Modes parāde”.
Informāciju sagatavoja A. Rimkus
Notikumi Zirņu pamatskolā
31. martā un 4. aprīlī skolā viesojās bijušās skolnieces, lai iepazīstinātu 8., 9. klases skolēnus ar Liepājas Valsts tehnikumu un Druvas vidusskolu.
1. aprīlī 7. klases skolnieks Reinis Rainers Astičs piedalījās anekdošu
stāstīšanas konkursa finālā Rīgā un ieguva augstāko novērtējumu – „Ekselentais smīdinātājs”.
4. un 5. aprīlī labākos foto mirkļus no skolas dzīves varēja apskatīt
izstādē „Ražots Saldū”.
12. aprīlī priecīgā noskaņojumā tika pavadīta Ģimeņu sporta diena,
kur skolēni kopā ar saviem vecākiem spēlēja dambreti, novusu, meta
šautriņas, lidojošos šķīvīšus, basketbola soda metienus, skrēja stafetē.
Pavisam kopā sportoja 23 ģimenes. 1. – 5. klašu grupā 1. vietu izcīnīja
Aivis Dambrauskis ar mammu, 2. vietā – Krista Vitkovska ar tēti, bet
3. vietā ierindojās Samanta Vitkovska ar mammu. 6. – 9. klašu grupā
1. vieta – Niklāvam Liģeiķim ar tēti, 2. vieta – Smaidai Kliemanei ar
mammu, bet 3. vietu izcīnīja Reinis Rainers Astičs ar mammu.
Paldies visiem vecākiem, kuri vēlējās un atrada laiku būt kopā ar
saviem bērniem!
No 14. – 17. aprīlim skolā notika projektu nedēļa. Sākumskolas skolēni pētīja informāciju par kaķiem, radīja jaunus darbus no plastmasas
un papīra un apmeklēja Saldus dzīvnieku patversmi. 5. – 9. klases skolēni pētīja dažādas profesijas – kalējs, keramiķis, konditors, biškopis,
gids, bibliotekārs, galdnieks, florists un arī klātienē iepazinās ar dažu
profesiju pārstāvjiem, piemēram, biškopi Jāni Vainovski, konditorēm
Saldus Pārtikas kombinātā un Saldus gidi – Inesi Melderi.
25. aprīlī vizuālās mākslas pulciņa dalībniece Krista Vitkovska piedalījās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas
saules lec” noslēguma pasākumā Talsos, jo konkursa 1. kārtā Saldū bija

ieguvusi 1. pakāpi.
30. aprīlī jau 19. reizi notika bērnu dziedāšanas konkurss “Cīruļtrellis”, kurā piedalījās 20 dziedātāji. Grand Prix ieguva 9. klases skolniece
Smaida Kliemane ar dziesmu “Deviņos no rīta”. 1. pakāpes diplomus saņēma: Simona Brizga un Viktors Tiščenko, kuri pārstāvēja pirmsskolas
dziedātājus, Kristīna Zvagule no 2. klases, Sintija Freiberga no 3. klases,
Līva Strauta no 5. klases, Līva Sļotova no 6. klases, māsas Ruta un Rūta
Auziņas no 7. klases, un 9. klases skolniece Sindija Dambrauska. Liels
paldies pirmsskolas mūzikas skolotājai Gunitai Virkutei un pamatskolas
mūzikas skolotājai Antrai Arzaņājevai par bērnu sagatavošanu konkursam!
Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe

Zvārdes pagastā

4. un 5. aprīlī Zvārdes pagasts tika pārstāvēts izstādē „Ražots Saldū”,
kur mūsu stendā varēja skatīt rokdarbnieču darbus un videomateriālus
ar Zvārdes pagasta vēstures momentiem, iepazīties ar Striķu pamatskolas Montessori mācību materiāliem, ko plānots ieviest pamazām jau ar
nākamo mācību gadu, kā arī apskatīt pagastā esošos tūrisma objektus,
uzņēmumus – SIA „Zvārdes šautuve”, SIA „Guno M”, SIA ”TimberLux
group”, z/s „Andulaiši”, z/s „Mārtiņi”, un to atrašanās vietu kartē. Paldies visiem, kas iesaistījās šī stenda tapšanā, īpaši, Dainim Kreicbergam
un Vinetai Jurevicai!
10. aprīlis tika pavadīts gatavojoties Lieldienām, jo kopā ar mazākajiem Striķu pamatskolas skolēniem veidojām cālīšus, zaķīšus un oliņas.
Sieviešu vokālais ansamblis „Druve” 12. aprīlī devās uz Druvu, lai
piedalītos festivālā „Aprīļa pilieni”. Paldies organizatoriem par radītajām skaistajām emocijām!
Lieldienas šogad pienāca ar īpaši saules sveicienu, kas mums ļāva
izbaudīt patīkami siltu pēcpusdienu kopā ar Zvārdes amatierteātri, kas
daudzos nezinošos zvārdeniekus un viesus beidzot informēja, ka Lieldienās olas krāso zaķis, bet vistiņas tikai dēj! Pēc tam bija iespēja kopā
ar zaķiem krāsot, meklēt, ripināt, mētāt oliņas, un piedalīties citās aktivitātēs.
Lielās talkas dienā devāmies sakopt Striķu pilskalnu un grāvmalas
ceļā uz to. Prieks darīt apkārti skaistāku un sakoptāku! Lai mums tas
izdodas ne tikai talkas dienā!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba
organizatore Iveta Ganeviča

SALDUS NOVADA DOME SVEIC MAIJA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Ir tāds mūzikas instruments –
rīts,
Ir tāda partitūra kā – dzīve,
Ir tādas lietas kā – spēks un
nespēks.
Un saule iedod Tev pirmo stīgu.
O.Vācietis
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Ezeres pagastā
Agris Beltiņš - 50
Romalda Altena - 55
Alfons Ļutkus - 55
Mārīte Darkevica – 60
Pēteris Prūsāns - 60
Ona Stulpina - 60
Jānis Bergholds - 65
Rasma Daktere – 70
Skaidrīte Ozola - 70
Ausma Januševska - 80
Rita Kube - 80
Emīlija Kazakeviča - 85
Grieta Šakaite - 85
Alma Šakina - 92
Jaunauces pagastā

Maija Lešinska – 55
Gunārs Leiba – 60
Ruta Jākobsone – 70
Austra Langenfelde – 90
Rubas pagasts
Inga Andersone - 50
Antra Birgersone - 50
Aina Plāce - 70
Dzidra Brīdaga - 85
Šķēdes pagasts
Rita Millere - 50
Uldis Slavinskis - 50
Jānis Kārkliņš - 55
Aldis Tālivaldis Saulgriezis – 70
Dzidra Liepiņa – 85
Jaunlutriņu pagastā
Austris Liepnieks - 55
Kārlis Jansons - 70
Anna Pelīte - 70
Zigrīda Krūze - 85

Kursīšu pagastā
Ruta Eberliņa - 50
Stasis Baltutis - 50
Mihails Kinčs - 55
Pārsla Labanova - 55
Ausma Birzniece - 70
Rita Štencele - 75
Arvīds Cāzers - 80
Mirdza Krone - 85
Imants Tiļļa - 85
Tads Želvis – 91

Zigmunds Borusis – 50
Sandra Dinģele - 55
Ivans Gidi - 55
Ilmārs Jurķis - 55
Mārīte Kuskova - 55
Viesturs Ķepals - 55
Edgars Briekmanis - 60
Stefa Šlice – 65
Ingrīda Grickus – 75
Marina Elkse-Kiegule – 80
Lidija Jansone - 93

Lutriņu pagastā
Dzintra Blūma – 60
Ārija Miķelsone – 60
Ivan Kokhan – 65
Benita Rogenbauma – 80
Marija Augule - 91
Ollija Nīkrence - 91

Novadnieku pagastā
Agris Treinovskis – 50
Agrita Sproģe - 55
Juris Sudmalis – 55
Rita Ševica – 55
Vineta Kristlība – 55
Ruta Ločmele – 55
Ēriks Šēfers – 55
Kristina Lūka – 60
Ruta Biļika – 60
Dzidra Alute – 65
Beatrise Grefa-Erba – 65

Nīgrandes pagastā
Dzintars Borusis - 50
Leons Vaičkus - 50
Dainis Žagata - 50

AKTUALITĀTES
Regina Badovska – 65
Uldis Šulcs – 70
Gunārs Kārkliņš - 75
Mirdza Homane – 75
Marija Circene – 75
Ārija Egle – 80
Erna Plīts - 90

Jānis Bergs - 60
Andris Priede - 60
Janina Reinholde - 60
Igors Angarskis - 65
Zenta Bula – 70
Valija Dūdele - 70
Vasilijs Kaptjugs - 75
Arvīds Saulītis - 85
Elvīra Līkuma - 97

Pampāļu pagastā
Aivars Auzbiķis – 50
Sārma Kalnarāja – 50
Aivars Vectīrelis – 50
Petrs Butnorjus – 55
Ojārs Silenieks – 60
Zaiga Maske – 65
Lilija Ņuņevica – 65
Evgenija Mažeika – 80
Erna Hartmane – 92

Zaņas pagastā
Irēna Pole - 50
Arvīds Kinstlers - 55
Voldemārs Berģis - 60
Biruta Ukstiņa - 75

Saldus pagastā
Māra Kronberga - 50
Daira Ābola - 50
Viktors Tolstonogovs - 50
Gunita Norkusa - 55
Liāra Beļkeviča - 55

Zirņu pagastā
Leons Romanovskis - 70
Visvaldis Zuss - 70
Biruta Karlsone - 75
Rita Zavicka - 75
Broņislava Bumble - 80

Vadakstes pagastā
Nadežda Mačuka - 65

Alfreds Roze – 80
Rita Švāne – 80
Žanis Barizs – 85
Ludmila Gūtmane – 85
Aina Pavloviča – 85
Arturs Rūsa – 85
Irēne Andersone – 90
Rolands Šalts – 90
Emīlija Filipenoka – 92
Vēra Laugale – 92
Paulīna Vēza – 92
Aleksandra Balahoviča – 93
Fakhrazy Hakimov - 94

Alberts Babris - 85
Erna Strazda - 91
Zvārdes pagastā
Imants Bergs – 55
Irma Otto - 85
Saldus pilsētā
Rolands Dakša – 70
Uldis Miķelsons – 70
Irina Petrova – 70
Arnolds Poikāns – 70
Broņislava Rozenfelde – 70
Maija Gabrāne – 75
Valda Ķeire – 75
Ivars Lediņš – 75
Gunārs Liberts – 75
Lilija Strazdiņa – 75
Tamāra Švedrevica – 75
Janina Vanadziņa – 75
Jevgēnija Cibe – 80
Aina Delvere – 80
Viktors Durnovs – 80
Hermīne Edelmane – 80
Aina Ozoliņa – 80

Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti Saldus
novada informatīvajā izdevumā
„Saldus Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 25. datumam zvaniet
pa tel. 63807443 un izsakiet savas
vēlmes.

PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJAM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

16.05. plkst. 20:00

Saldus novada svētku ietvaros - operete “Klīvija”, ieejas
maksa EUR 3,00, biļetes Saldus kultūras centra kasē

24.05. plkst. 16:00

Pašdarbnieku koncerts “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

17.05. no plkst.
17:00

31.05. plkst. 17:00

Kārļa Lāča autorprogramma “Iekrāso sevi mūzikā”, uzstājas Aija Andrejeva, Intars Busulis un Abonementu orķestris; karaokes konkurss “Dziesmu kari 2014”; balle
ar rokenrola grupu “Keksi”; visu laiku populārākā disko
muzikas grupa “Boney M”; diskotēka kopā ar DJ Gintu
Tunēnu
Saldus Šlāgermaratons, ieejas maksa iepriekšpārdošanā
EUR 5.00, pasākuma dienā EUR 7.00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

Septembris - maijs

„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas muzejs.saldus.lv

16.04. - 30.06.

Novadpētniecības izstāde „Saldus literārā apvienība”

01.05. - 31.05.

Novadpētniecības izstāde „Novadnieku kalendārs: maijs”

20.05. plkst. 15:30

Tematiska pēcpusdiena: „Tik dažādie komiksi” (Tikšanās
ar Kao Viets Ngujenu- grāmatu ilustratoru no Vjetnamas)

30.05. un 31.05.

Jauno grāmatu dienas
KAPELLERU NAMĀ

Visu laiku

Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde

Visu laiku

Radošās darbnīcas tūristu grupām (pēc pieprasījuma)

12.04. - 6.05.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu, Saldus
un Brocēnu novada rokdarbnieku darbu izstāde veltīta
mākslas dienām. Izstādes atklāšana 12.04. plkst. 12.00

Trešd. un ceturtd.
plkst. 11:00

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

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

Sestd. plkst. 10:00

Adīšanas nodarbības

Līdz 02.06.

Īras Rozentāles gleznu izstāde „Gaišais centrs”

Iepriekš piesakoties

Aušanas nodarbības

17.05. - 13.10.

Izstāde „Medicīna un farmācija Saldus novadā”

Otrd. plkst. 17:30

Radošo dāmu vakari

Pirmd., ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību vingrošana

Mēneša pēdējā
piektdiena plkst.
18:00

Pasākums Saldus iedzīvotājiem „Danči kopā ar kapelu
Strops”

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Visu mēnesi

Tematiskās literatūras izstādes

Visu mēnesi

Zibenskonkurss: „Pasaku mīkla” bērnu literatūras centrā

01.04. – 30.09.

Aptauja „Saldenieku mīļākā grāmata”

02.05. - 31.05.

Izstāde Eduards Skabis „Mākoņu atlants un citas fotogrāfijas”

17.05.

Saldus novada svētku tirgus

16.05. - 21.06.

LNB ceļojošā izstāde „Finest: latviešu, igauņu un somu
komiksi”

31.05.

Stādu tirgus

07.05. - 08.05.

ESIP konkurss „iESkaties”. Dalība uz vietas bibliotēkā
vai izmantojot bibliotēkas mājas lapas http://biblioteka.
saldus.lv sadaļu ESIP

Pēc kalendāra

SALDUS TIRGŪ

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Atklātais novada čempionāts futbolā Novadnieku sporta
laukums
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PASĀKUMU KALENDĀRS maijam
14.05. plkst. 10:00

Sacensības vieglatlētikā 1998. (97.) – 1999. g. dz. un
1994. – 1997. g. dz. Druvas stadionā

14.05.
15:00

Skrējiens „Kalnsētas apļi – 2014” 3. kārta

plkskt.

Katru trešdienu

„Kadiķīša” atbalsta grupas nodarbības vecākiem „Kā
izprast sava bērna uzvedību” sociālā dzīvojamā mājā
„Rūķītis” un Lutriņu klubā

1 reizi mēnesī

Dienas centrs „Kadiķītis” sadarbībā ar Lutriņu pamatskolas skolēniem organizē talku pie seniora invalīda

15.05.

Orientēšanās sacensību „ABC – 2014” 5. kārta, Ružas
ezers (iebraukšana no ceļa Biksti-Auce)

22.05.

Orientēšanās sacensību „ABC – 2014” 6. kārta Druvas
vidusskola

16.05.

Kalnu vidusskolas ielu vingrotāji ar priekšnesumu piedalās Saldus svētkos jauniešu „Talantu parādē"

29.05.

Orientēšanās sacensību „ABC – 2014” 7. kārta

17.05.

31.05. plkst. 12:00

Bērnu svētki, strītbols, florbols, futbols, riteņbraukšana,
automodeļu sacensības (radiovadāmās), atrakcijas, fotografēšanās, zirgs u.c. jautrības Saldus stadionā

Kalnu Kultūras nama un BJC "Augšventa" amatiermākslas kolektīvi ar priekšnesumiem piedalās Saldus
svētkos

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

Līdz 02.06.

Izstāde no J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja krājuma „Ko stāsta senlietas”
JIC „ŠĶŪNIS”

15.05. plkst. 11:00

Apmācības par jauniešu projektu veidošanu projekta
„Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros

15.05. plkst. 16:00

Nodarbība „Vardarbība – vienaudžu vidē, internetā….”.
Vada Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes nodaļas pārstāve
Laura Riekstiņa.

21.05. un 22.05.

JIC „Šķūnis” un ieinteresētajās skolās Starpkultūru
festivāla „Otrpus Vidusjūrai” pasākumi. Tikšanās ar
pārstāvi no Jordānijas un Ēģiptes. Precīzāka informācija
sekos. Interesēties pie Rudītes Muraševas

NĪGRANDES PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

14.05.

Mātes dienai veltīts pasākums „Manas bērnības atmiņas” Dienas centrā

No 20.05. - 27.05.

Rokdarbnieku sezonas noslēguma izstāde "Tauriņ dziesma" Druvas bibliotēkā

21.05.

Dienas centrs organizē sporta dienu „Izbraukums ar riteņiem”

23.05.

Dienas centrs pagasta svētku ietvaros bērniem organizē
„Druvas bļauris 2014”

24.05.

Saldus pagasta svētki –2014
Svētku moto – visskaistākā vieta uz pasaules ir tā, kurā
es atrodos, kurā smejos, kurā dzīvoju, kurā esmu!
11:00 – Druvas stadionā - sporta sacensību atklāšana
16:00 - Skrundas suņu skolas izrāde bērniem “Sarkangalvītes un raganas piedzīvojumi” un trušu mīļi no Lutriņiem
17:00 - Druvas teātra pirmizrāde – koncerta uzvedums
„Īsa pamācība mīlēšanā”, piedalās PII „Graudiņš”, Druvas vidusskolas, Dienas centra un Druvas kultūras nama
mākslinieki.
Svētku balle, spēlē grupa „Saderības sindroms”
Darbosies kafejnīca. Nāciet - svinēsim svētkus kopā!

Līdz 26.05.

Leona Kornejanova personālizstāde

31.05.

Druvas vidusskolas 25 gadu jubileja

JAUNAUCES PAGASTĀ
31.05. plkst. 9:00

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pārgājiens "Pretī vasarai" Jaunauces pagasta bērniem
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

14.05. plkst. 12:00

Mātes dienai veltīts pasākums Jaunlutriņu Dienas centrā

24.05. plkst. 13:00

Senjoru deju kopas Senlejas 10 gadu jubilejas pasākums
tautas namā

31.05. plkst. 20:00

Jaunlutriņu teātra izrāde A. Danča komēdija "Biļete ar
pārsteigumu" tautas namā
ŠĶĒDES PAGASTĀ

23.05. plkst. 19:00

Riču - raču maratons pieaugušajiem Šķēdes pakalpojuma
centra mazajā zālītē
EZERES PAGASTĀ

18.05. plkst. 10:00

Pavasara gadatirgus Ezeres centra laukumā

31.05. plkst. 19:00

Saldus tautas teātra izrāde "Tobāgo" Ezeres kultūras
namā (biļešu iepriekšpārdošana)

Līdz 20.06.

Mākslinieka Rolanda Gustiņa gleznu izstāde Ezeres kultūras namā
KURSĪŠU PAGASTĀ

15.05. plkst. 14:00

Tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Andreju
Miglu Kursīšu pagasta jaunajā zālē. Tikšanos organizē
LNB sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centrs
LUTRIŅU PAGASTĀ

Katru darba dienu Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
14:00 – 17:00

ZIRŅU PAGASTĀ

Katru darba die- Radošās aktivitātes bērniem dienas centrā „Kurzemītē”
nu no plkst. 14:00
-17:00
ZVĀRDES PAGASTĀ

Maijā

Izstāde „Saldus 95 gadu gredzenos” Zvārdes pagasta
bibliotēkā

Ģimenes dienā – koncerts Zelta ģimenēm!
Skaistā, plaukstošā un spirdzinoša vēja appūstā laikā 15. maijā svinam svētkus – Starptautisko ģimenes dienu. Saldus novads var lepoties
ar stiprām ģimenēm. Pagājušajā gadā tika apzināti un sveikti 183 pāri,
kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Šogad Zelta kāzas atzīmē
pāri, kuri laulājušies 1964. gadā. Dzimtsarakstu nodaļā gaidām pieteikumus, lai varētu šīs ģimenes pagodināt, lai tās saņemtu pašvaldības
piešķirtu naudas balvu.
Bet 15. maijā plkst. 13.00 Avotu ielā 12 gaidīsim visas Zelta ģimenes uz Jums veltītu tematisku koncertu. Ar vecām un jaunām dziesmām
Jūsu sirdis sildīs duets Inga un Normunds. Lūgums iepriekš darīt zināmu
Dzimtsarakstu nodaļai par Jūsu ierašanos uz koncertu.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja S.Jakševica

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 44, 2014. gada maijs. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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