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Oktobris – ministru zīmē
Veselības ministre apmeklēja
Saldus medicīnas centru
Reģionālās vizītes laikā 18. oktobrī
veselības ministre Anda Čakša
viesojās Saldus medicīnas centrā.
Ministre A. Čakša un biroja vadītājs
Andrejs Panteļējevs Saldus medicīnas
centrā tikās ar Saldus novada domes
vadību – priekšsēdētāju Reini Doniņu
un vietnieku Māri Zustu, Brocēnu
novada domes priekšsēdētāju Solvitu Dūklavu un SIA “Saldus medicī
nas centrs” valdes priekšsēdētaju
Ingemaru Harmsenu.
Saldus novada domes vadība, deputāti un Saldus tehnikuma direktore tiekas ar
aizsardzības ministru Raimondu Bergmani

Saldus novada domes vadība
oktobrī tikās ar četriem ministriem –
veselības, satiksmes, zemkopības un
aizsardzības. Ir sākusies veiksmīga

sadarbība ar valdību un pārrunātas
turpmākās sadarbības iespējas Saldus novadā.

Tikšanās laikā tika pārrunāti
jautājumi par ārstu trūkumu un par
grūtībām piesaistīt jaunos speciālistus
darbam novados.
Turpinājums 2. lpp.

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Tāpat arī tika runāts par finansēšanas
modeli un līdzekļiem ambulatorajai
un stacionārajai veselības aprūpei,
lai neveidotos situācija, ka reģionos
pieejamība veselības aprūpei strauji
samazinās.
Sarunas laikā tika pārrunāts gan
Saldus, gan Brocēnu novadiem
aktuāls jautājums, kas saistīts ar jaunu
ģimenes ārstu un pediatru piesaisti
darbam pagastos.
Vizītes noslēgumā ar veselības
ministri tika apspriests jautājums par
Eiropas struktūrfondu finansējuma
piesaistes iespējām, lai veicinātu
un attīstītu Saldus medicīnas centra
darbību.
Saldus novada domes vadība tikās
ar satiksmes ministru
Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš un vietnieks Māris
Zusts 19. oktobrī tikās ar satiksmes
ministru Uldi Auguli un ministrijas parlamentāro sekretāru Edgaru
Tavaru, lai pārrunātu nākamgad
plānotos autoceļu remontdarbus Saldus novadā.
Ministrs U. Augulis informēja, ka
2018. gadā ir paredzēts papildus atjaunot trīs vietējās nozīmes autoceļu
posmus Saldus novadā. Tie būs šādi
posmi: Saldus-Pampāļi (no 7,70km
līdz 17,55km), Saldus-Striķi (no
5,87km līdz 9,1km), kur tiks veikta
divkārtu virsmas apstrāde, un trešais
atjaunojamais posms būs uz a/c EzereVadakste (no 3,6km līdz 10,6km), kur
notiks grants seguma atjaunošanas
darbi.

Satiksmes ministrs uzsvēra, ka
šiem un citiem autoceļiem atjaunot
segumu būs iespējams, pateicoties
piešķirtajiem papildu līdzekļiem, un
nākamgad tie būs 25,6 miljoni eiro.
Arī 2019. un 2020. gadā vietējiem
autoceļiem tiks novirzīts vairāk
līdzekļu, kas ļaus katru gadu sakārtot
aptuveni 300km vietējās nozīmes
autoceļus visā Latvijā.
Saldū viesojās zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Uz tikšanos ar Saldus novada
un
apkārtnes
lauksaimniekiem
23. oktobrī bija ieradies zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs, lai runātu par
aktuālajām tēmām lauksaimniecībā.
Tikšanās sākumā lauksaimniekus
uzrunāja arī Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš, kurš izteica cerību, ka ministra un lauksaimnieku tikšanās laikā katrs radīs atbildi
uz sev interesējošiem jautājumiem.
Zemkopības ministrs J. Dūklavs īsi
pastāstīja par aktuālo ministrijas darbā
gan Latvijas, gan Eiropas līmenī,
bet pēc tam deva vārdu ministrijas
pakļautībā esošu iestāžu speciālistiem,
kuri bija sagatavojuši prezentācijas
par
aktuālām
lauksaimniecības
tēmām: par tiešo maksājumu
izmaiņām vienotajā iesniegumā, par
Lauku attīstības programmas (LAP)
investīciju pasākumiem 2014.-2020.
gadam, par Lauku atbalsta dienesta
jaunumiem.
Savukārt
Pārtikas
un veterinārā dienesta pārstāve
pastāstīja par aktualitātēm dzīvnieku
labturības jomā, kā arī iepazīstināja ar

jaunāko informāciju par pēdējā laikā
uzliesmojošu slimību – Āfrikas cūku
mēra, putnu gripas u.c. izplatību.
Tikšanos organizēja Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs.
Saldus novada pašvaldībā viesojās
Raimonds Bergmanis
Saldus
novada
pašvaldībā
23. oktobrī vizītē bija ieradies
aizsardzības
ministrs
Raimonds
Bergmanis, lai pārrunātu turpmāko
pašvaldības un ministrijas sadarbību.
Ar ministru tikās Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš,
priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts,
deputāti – Ramona Petraviča un
Roberts Sipenieks, kā arī Saldus tehnikuma direktore Iveta Bērziņa.
Tikšanās laikā tika pārrunāta
Aizsardzības ministrijas un Saldus
novada pašvaldības sadarbība un
skatījums aizsardzības mācības programmas attīstībā novadā, kā arī citi
jautājumi. R. Bergmanis uzsvēra, ka
Saldus novadam ir labs potenciāls
un infrastruktūra veiksmīgai tālākai
sadarbībai.
Ministru vizītē pavadīja parla
mentārais sekretārs Viesturs Silenieks
un Jaunsardzes un informācijas centra
vadītājs Aivis Mirbahs.

Zane Sproģe un Zane Šteina,
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciālistes●

Notika Saldus novada domes sēde
26. oktobra Saldus novada domes
sēdē tika skatīti 82 lēmumprojekti.
Izdarīja
grozījumus
speciālās
PII
“Cerībiņa”,
PII
“Īkstīte”,
PII “Pasaciņa”, PII “Sienāzītis”,
PII “Zīlīte”, PII “Kāpēcītis”, PII
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“Graudiņš”, Saldus pamatskolas,
Jaunlutriņu, Lutriņu, Pampāļu pamat
skolu, Saldus vidusskolas, Ezeres,
Rubas un Kursīšu pamatskolu, Striķu
sākumskolas, Druvas vidusskolas,
Sociālās dzīvojamās mājas “Rūķīši”
un Sociālās dzīvojamās mājas Celt-

nieku ielā 2A, Saldū, nolikumos.
Apstiprināja Saldus novada domes
izglītības un jaunatnes lietu komisijas
nolikumu.
Nolēma pieņemt saistošos noteikumus: Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa
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jautājumu risināšanā Saldus novadā”,
Nr. 19 “Grozījumi Saldus novada
domes 2013. gada 26. septembra
saistošos noteikumos Nr. 28 “Par
pabalstiem audžuģimenei””, Nr. 20
“Par sociālajiem pabalstiem Saldus
novadā”, saistošos noteikumus Nr. 21
“Par pašvaldības pabalstiem Saldus
novadā” un saistošos noteikumus Nr.
22 “Par pabalstiem bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības, pēc
pilngadības sasniegšanas”.
Izdarīja grozījumus 2016. gada
28. janvāra Saldus novada domes
apstiprinātajos noteikumos “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu
kompensēšanu
Saldus
novada
pašvaldības dzīvojamā fondā”.
Noteica sociālā dzīvokļa statusu
vairākām dzīvojamajām telpām.
Atbalstīja un iesniedza projekta “Saldus novada pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu mācību
vides
uzlabošana”
pieteikumu
Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība”, 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.
Izdarīja grozījumus 2009. gada
27. augustā Saldus novada domes
apstiprinātos Saldus novada pagastu
pārvalžu nolikumos.
Apstiprināja budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” adminis
tratīvās nodaļas nolikumu.
Izdarīja grozījumus “Saldus novada
pašvaldība” nolikumā.
Nolēma piešķirt Saldus novada
domes apbalvojumu “Saldus novada
domes Goda raksts” septiņiem apbalvojuma pretendentiem.
Nolēma atsavināt publiskā izsolē
pašvaldības nekustamos īpašumus un
apstiprināja izsoles noteikumus.
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra
sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku

apvidus zemes piederību, piekritību
un izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Saldus novadā”.
Nolēma
iznomāt
Sabiedrībai
ar
ierobežotu
atbildību
“Saldus meliorācija” Saldus novada
pašvaldībai piekrītošo nekustamo
īpašumu ar termiņu uz 10 gadiem.
Atbalstīja nodošanu atsavināšanai
Saldus novada pašvaldībai piederošus
nekustamos īpašumus, noteica pircēja
un pirkuma cenas un pilnvaroja slēgt
pirkuma līgumus.
Apstiprināja izsoļu rezultātus un
nolēma slēgt pirkuma līgumus.
Nolēma
atļaut
Dzimtsarakstu
nodaļai neiekasēt maksu par svinīgu
laulības reģistrācijas ceremoniju 2018.
gada 14. februārī, ja abiem laulājamiem
ir kopīgs bērns, kas deklarēts Saldus
novada administratīvajā teritorijā
un vismaz viens no laulājamiem ir
deklarēts Saldus novadā.
Noteica Saldus novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas organizētā
pasākuma “Stipro ģimeņu atpūtas
vakars”, kas notiks 2017. gada 2.
decembrī, dalībniekiem dalības maksu
10.00 eiro (desmit eiro) apmērā.
Noteica maksu par ūdensskaitītāja
plombēšanu Ezeres pagastā.
Noteica dalības maksu Saldus mākslas skolas organizētajos
mūžizglītības kursos.
Nolēma piešķirt līdzfinansējumu
septiņām sabiedriskām aktivitātēm
,slēdzot līgumu ar novada pašvaldību
par finansiālu atbalstu projekta
realizācijā. Piešķīra līdzfinansējumu
299,98 eiro apmērā biedrības “Saldus pirts draugu apvienība “Saules
slotas””
sabiedriskās
aktivitātes
“Pirtī iešanas ABC - 2” realizācijai;
300,00 eiro apmērā biedrības “Živica”
sabiedriskās aktivitātes “Ar mīlestības
dzirkstelīti”
realizācijai;
300,00
eiro
apmērā “Priedulas-Vadakstes
Evaņģēliski luteriskai draudzei”

sabiedriskās aktivitātes “Dāvāsim
prieku!” realizācijai; 300,00 eiro
apmērā biedrības “Džudo klubs
“Saldus”” sabiedriskās aktivitātes
“Ieraudzīju-izdarīju-uzvarēju” reali
zācijai; 300,00 eiro apmērā biedrības
“Ģimenes atbalstam” sabiedriskās
aktivitātes “Spēka pilna dzīve”
realizācijai; 300,00 apmērā biedrībai
“Pīlādžoga” sabiedriskās aktivitātes
“Rūķu
krustmātes
darbnīcā”
realizācijai; 300,00 eiro
apmērā
biedrībai
“Iniciatīvu
CENTRS
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
sabiedriskās aktivitātes “Jauni draugi,
jauna pieredze” realizācijai.
Apstiprināja noteikumus Nr. 6 “Par
grozījumiem Saldus novada domes
2016. gada 22. decembra noteikumos
Nr. 3 “Saldus novada pašvaldības
kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi””.
Atcēla 2010. gada 4. marta Saldus
novada domes lēmumu “Par uztura
vērtības noteikšanu Saldus novadā”.
Nolēma pieņemt dāvinājumu naudā
no SIA “LibraPlast”, atbalstot norvēģu
valodas apgūšanu Druvas vidusskolā.
Pilnvaroja Saldus novada pagastu
pārvalžu vadītājus par Saldus novada
pārstāvjiem zemes robežu noteikšanas,
apsekošanas vai atjaunošanas darbiem
apvidū.
Nolēma slēgt līgumu par Saldus novada administratīvajā teritorijā savākto
sadzīves
atkritumu
apglabāšanu
Liepājas reģiona sadzīves atkritumu
poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā,
Grobiņas novadā uz 10 gadiem.
Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada Goda
pilsonis” Ojāram Ulmanim, apbalvojumu pasniedzot 2017. gada 18. novembra svinīgajā pasākumā saņēmēja
brālim.
Nolēma likvidēt Saldus novada
pašvaldības iestādi “Veco ļaužu un
invalīdu pansionāts “Ābeles””, pievie

3

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
nojot Saldus novada pašvaldības
aģentūrai “Sociālais dienests”, un
Saldus novada pašvaldības aģentūru
“Saldus radio”, pievienojot Saldus
novada pašvaldības aģentūrai “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs”, kā rezultātā
pievienojamās iestādes beidz pastāvēt.
Nolēma likvidēt iepriekš minētās
aģentūras un iestādes direktoru amata
vietas.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 23 “Par grozījumiem 2013. gada
21. marta saistošajos noteikumos Nr.

10 “Par naudas balvas piešķiršanu
laulātajiem pāriem, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk gadu””.

Atbalstīja
finanšu
līdzekļu
piešķiršanu rudens lietavu seku
likvidācijai.

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 25 “Par grozījumiem 2013. gada
26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 35 “Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā””, kā arī
saistošos noteikumos Nr. 24 “Par
grozījumiem Saldus novada domes
2017. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2017. gadam””.

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

Dina Neimeta, p/a “SaldusTIKS
centrs” tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste●

Par izmaiņām sociālo pabalstu jomā – Inta Vanaga

Saldus novada domes deputāte Inta Vanaga

Saldus novada domes
deputāte Inta Vanaga
komentē
26.
oktobrī
domes sēdē pieņemtos
lēmumprojektus par grozī
jumiem sociālo pabalstu
nolikumos. Kādēļ tādi bija
nepieciešami un kā tie
ietekmēs iedzīvotājus?

ir devusi savu redzējumu,
lai pabalsti, piemēram,
dzīvokļiem tiktu piešķirti
pēc noteiktas formulas – lai
šie pabalsti visā valstī būtu
vienlīdz pieejami. Darbi
nieki Sociālajā dienestā
ir pamatīgi strādājuši, lai
nonāktu pie kopsaucēja.

“Šodien tiešām bija
vairāki lēmumprojekti par
sociālajiem
pabalstiem
un dzīvokļu piešķiršanas
kārtību. Šajos lēmumos
vairāk akcentēti tie sociālie
pabalsti, ko paredz valsts.
Esam
sazinājušies
ar
Labklājības ministriju, kura

Vairāki domes sēdē
izskatītie
lēmumi
bija
saistīti ar dzīvokļa jautā
jumiem par palīdzības
sniegšanu
iedzīvotājiem.
Saistošie noteikumi nr. 18
“Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā Saldus novadā” aptver visu to
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palīdzību, ko pašvaldība
iedzīvotājiem var sniegt.
Ikdienā ļoti daudzi nāk un
jautā, kā pašvaldība var
palīdzēt dzīvokļa jautājumu
risināšanā? Varu teikt, ka
pašvaldībai šo dzīvokļu
nav bezgalīgi daudz, pilsētā
palikuši nedaudz vairāk
par 300. Pašvaldības īrētie
dzīvokļi ir palīdzība uz kādu
noteiktu brīdi. Cilvēkiem
jāsaprot, ka pienāk brīdis,
kad tā beidzas. Pieņemtie
noteikumi nosaka, ka šī
palīdzība ir uz 3 gadiem. Tie
iedzīvotāji, kuriem ir nenoteikts dzīvokļa īres līguma
termiņš, var izvēlēties – īrēt
pašvaldības dzīvokli arī
turpmāk vai atsavināt.
Vēl bija lēmums par
sociālajiem
dzīvokļiem.
Turpmāk, lai varētu īrēt
sociālo dzīvokli, cilvēkam
jāatbilst konkrētiem kritē
rijiem un jāizsaka vēlēšanās
pārtraukt iepriekšējo īres
līgumu un noslēgt sociālā
dzīvokļa īres līgumu. Šajos
noteikumos ir apkopots,
kurām iedzīvotāju grupām

tiek sniegta palīdzība. Pirmo reizi tiek akcentēts, ka
pašvaldība iedala dzīvokļus
jaunajiem speciālistiem –
tiem, kuri ir novadam ļoti
nepieciešami. Šobrīd viens
labiekārtots dzīvoklis, pie
mēram, tiek paredzēts me
dicīnas darbiniekam, kurš
Saldus medicīnas centrā ir
nepieciešamais speciālists.
Gribu pieminēt, ka brīvie
pašvaldības dzīvokļi tiek
piešķirti tādā kārtībā, kā to
paredz likumdošana – tikai
atsevišķai kategorijai: bāre
ņiem, personām, kuras ar
tiesas lēmumu tiek izliktas
no iepriekšējiem dzīvokļiem
u.c., bet tās nav daudz kate
gorijas, kurām valsts nosaka, ka dzīvokļi jāpiešķir
obligāti. Pārējie pabalsti
ir pašvaldības labā griba,
sabalansējot ar pieejamo
dzīvokļu iespējām.”

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

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Natālija Balode – deputāte ar pārliecību

lēmums par to, ka vienai aģentūrai – Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centram – tiek pievienota
otra – Saldus radio. Otrā gadījumā tiek virzīts lēmums par
veco ļaužu un invalīdu pansionāta “Ābeles” pievienošanu
pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”.

Nav saprotams, kā vispār ir radusies atsevišķa aģentūra
“Saldus radio”, jo jau sākotnēji radio bija kultūras centra
pakļautībā. Taču jēdzieniski un saturiski, manuprāt, radio ir piederīgs Saldus TIKS centram, kas nodarbojas ar
šiem jautājumiem. Ceram, ka, pievienojot Saldus TIKS
centram, radio uzlabosies saturiski, un mēs varēsim vērtēt
tā turpmāko darbību. Mēs neesam tik bagāta pašvaldība,
kas var uzturēt atsevišķu radio, ja neesam apmierināti ar
Saldus novada domes deputāte Natālija Balode
tā kvalitāti. Bet viss atkarīgs no tā, kā Saldus TIKS centra
Saldus novada domes deputāte Natālija Balode ir viena vadība skatīsies uz radio attīstības jautājumu.
no tiem deputātiem, kura nebaidās uz domes sēdi virzīt
Par pansionāta “Ābeles” pievienošanu Sociālajam die
arī nepopulārus lēmumus, ja vien tas ir saskaņā ar viņas
nestam
var teikt tā – atzinīgi vērtēju šīs iestādes darbu.
pārliecību, ka tas nesīs labumu novadam.
Katrus Ziemassvētkus tur esmu uzstājusies ar labdarības
17. oktobrī notika Sociālo, izglītības un kultūras koncertiem, es redzu šo iedzīvotāju dzīves apstākļus,
jautājumu komitejas sēde, kurā tika skatīts 31 uz domes var teikt tikai labus vārdus par darbiniekiem un vadītāju.
sēdi virzāms lēmumprojekts. Komisijas priekšsēdētājas Iestādes pievienošana tikai atvieglos savstarpējo pansionāta
un sociālā dienesta sadarbību un būs ieguvums pansionāta
Natālijas Balodes komentārs pēc šīs sēdes:
iemītniekiem.
“Komitejas sēdē lēmumus skatījām trīs blokos. Pirmajā
Trešais jautājumu bloks bija par sociālo atbalstu
blokā – izglītības iestāžu nolikumu grozījumi ēdināšanas
jautājumos. Šos lēmumus uz domes sēdi nepieciešams iedzīvotājiem. Šie jautājumi vairāk skāra MK noteikumus,
virzīt, jo mācību gada sākumā daļai skolu mainījās kas paredz izmaiņas dažādos saistošajos noteikumos, ko
ēdinātāji – uzņēmums, ar ko bija noslēgtas līgumsaistības, izdod pašvaldība.
atteicās tās pildīt. Ārkārtas situācija tika atrisināta, taču
Ceram uz iedzīvotāju priekšlikumiem. Man katru nedēļu
nepieciešams sakārtot skolu nolikumus šajā jautājumā. ir iedzīvotāju pieņemšanas laiks, arī pārējiem deputātiem –
Mūsu vēlējums ir jaunajiem ēdinātājiem strādāt tā, lai var izteikt priekšlikumus, lai uzlabotu darbu, bet galvenais
cena atbilst kvalitātei – lai skolēni, vecāki un vadība ir darbs ir komisijās, kur ir arī daudz iedzīvotāju pārstāvju.
apmierināti. Un no savas puses varu teikt, ka atgriezīsimies Tur arī gandrīz visi lēmumprojekti tiek gatavoti.”
pie šī jautājuma, runājot ar skolu vadību, – vai cerības, kas
ir liktas uz doto uzņēmumu, attaisnojas.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
Otrs jautājumu bloks, ko šodien skatījām, bija par divu
aģentūru darbu. Vienā gadījumā uz domes sēdi tiek virzīts

sabiedrisko attiecību speciāliste●

Uzņēmumu reģistrs optimizēs Saldus
reģionālās nodaļas darbību

No 2017.
gada 1.
decembra plānots optimizēt Uzņēmumu

reģistra Saldus reģionālās nodaļas
darbību, pārtraucot klientu klātienes
apkalpošanu, ņemot vērā Uzņēmumu
reģistra
stratēģiskos
attīstības
virzienus, tajā skaitā elektronisko
pakalpojumu attīstību un klientu
pieprasījumu pēc pakalpojumiem
klātienē.

Uzņēmumu
reģistra
galvenā
valsts notāre Guna Paidere skaidro:
“Šāds lēmums pieņemts, lai efektīvi,
lietderīgi un saturiski piepildīti izmantotu kvalificēta darba spēka resursus.
Klienti dokumentus varēs iesniegt
elektroniski, pa pastu vai jebkurā
citā Uzņēmumu reģistra reģionālajā
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SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES

nodaļā. Esošie nodaļas darbinieki
turpinās nodrošināt iestādes vienu
no pamatfunkcijām – dokumentu
reģistrāciju.”

Lēmums
optimizēt
Saldus
reģionālās nodaļas darbību saistīts
ar to, ka arvien vairāk Uzņēmumu
reģistra klientu ar iestādi izvēlas
sazināties elektroniski. 2017. gada
pirmajos deviņos mēnešos elektronisko reģistrācijas dokumentu īpatsvars
veido 41% no visiem reģistrācijas pie
teikumiem, līdz ar to, nepieciešamība

pēc klātienes apkalpošanas samazinās.
Ņemot vērā minēto, Uzņēmumu
reģistrs aicina līdzšinējos Saldus
reģionālās nodaļas klientus efektīvi
izmantot savu laiku – reģistrācijas
dokumentus un standartizētās izziņas
pieprasījumus Uzņēmumu reģistrā
iesniegt elektroniski, izmantojot
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv. Cita
veida dokumentus (iesniegumus,
sūdzības u.c.), parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika

zīmogu, nosūtīt uz oficiālo e-pastu:
info@ur.gov.lv. Konsultāciju par
Uzņēmumu reģistra sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz
iestādes informatīvo tālruni 67031703.
Kontaktinformācija:
Evija Ivdra, sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tālr.: 67031827,
mob.tālr.: 20265822,
evija.ivdra@ur.gov.lv●

Uzsākta Saldus pilsētas centra labiekārtošana
Saldus novada pašvaldība ir
uzsākusi Saldus pilsētas centra
labiekārtošanas darbus, kur paveiktais jau redzams Saldus Sv. Jāņa
Evaņģēliski
Luteriskās
baznīcas
teritorijā.
Lai baznīcas fasāde tiktu izgaismota efektīvāk, esošās lampas paredzēts
nomainīt pret energoefektīvām LED
lampām.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Zusts informēja, ka sadarbība
ir iesākusies ļoti veiksmīgi, un uzsver,
ka baznīcas teritorijas sakārtošana ir
tikai sākums no kopējā pilsētas centra
labiekārtošanas plāna.
Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski Luteriskās baznīcas teritorija pēc pirmajiem sakopšanas Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”
darbiem
sabiedrisko attiecību speciāliste●

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AKTUALITĀTES
Četri Saldus novada jaunieši iegūst “Medusmaizes” stipendiju
ar Latvijas Universitātes (LU) fondu katra akadēmiskā gada sākumā
piešķir stipendijas izcilākajiem,
mērķtiecīgākajiem un reizē sociāli
aktīvākajiem
jauniešiem,
kas
uzsāk studijas kādā no Latvijas
augstskolām.
Jau vairāku gadu garumā Saldus novada pašvaldība sadarbībā
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Šogad stipendijas saņēma 4
jaunieši – Elīza Šaule, Karīna Klāra

Miķelsone, Dāvis Daniels Anstrangs
un Ieva Ozoliņa.
Stipendijas mērķis ir finansiāli
atbalstīt Saldus novada pašvaldības
jauniešus
izglītības
pieejamībai
ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī
veidot Saldus novada atpazīstamību
Latvijā un piederības sajūtu Saldus
iedzīvotāju vidū. Katras stipendijas

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AKTUALITĀTES

apmērs ir EUR 1 420 akadēmiskajā
gadā, un tās administrē LU fonds.

Šajā, 2017./2018. akadēmiskajā
gadā, stipendiju saņēma Dāvis Daniels
Anstrangs, kurš uzsācis studijas Rīgas
Tehniskās universitātes Elektronikas
un mobilo sakaru bakalaura studiju
programmā. Dāvis Daniels pastāsta,
kādas īpašības viņam palīdzēja iegūt
stipendiju: “Stipendiju man ļāva iegūt
drosme mēģināt ko jaunu, neatlaidība
skolas laikā, mērķtiecība un vēlme
iegūt jaunu pieredzi un zināšanas.
Zināju, ka, ja arī neiegūtu stipendiju,
tā būtu jauna pieredze, un es mēģinātu
nākamreiz.”
Savukārt Elīza Šaule ir medicīnas
studiju 1. kursa studente Rīgas
Stradiņa universitātē (RSU). Katram no stipendijas pretendentiem tika jautāts, kuram Latvijas
Universitātes mecenātam viņš vai
viņa vēlas līdzināties un kāpēc. Elīza
pārliecinoši dalījās savā stāstā: “Lat-

vijas Universitāte var lepoties ar
kuplu skaitu godājamu mecenātu,
bet man atmiņā palika mecenāts
Jānis Priedkalns. Priedkalna ziedotie
līdzekļi aizgājuši Medicīnas zinātņu
pētniecības fondam. [..] Es vēlētos
līdzināties Latvijas Universitātes zelta mecenātam – Jānim Priedkalnam,
cerībā sasniegt un dot tikpat daudz
gan izcili mācoties, gan iesaistoties
sabiedriskajā dzīvē.”
Tāpat stipendiātu saimei ir pievie
nojusies Karīna Klāra Miķelsone,
kura savu nākotni saista ar finanšu
inženieriju, iestājoties RTU: “Studenti
ir mūsu zinātnes, pētniecības un arī
pašas Latvijas nākotne. Uzticēšanās
un atbalsts bieži vien ir viss, kas studentiem nepieciešams, lai vairotu
motivāciju mācīties.”
Stipendiāte Ieva Ozoliņa uzsākusi
studijas RSU, kur turpmāk apgūs
multimediju komunikāciju: “Šobrīd
studējošie ir tieši tie, kas vēlāk

kļūs par uzņēmējiem, advokātiem,
mediķiem un māksliniekiem. Un,
lai viņi nonāktu līdz savam mērķim,
nepieciešams atbalsts.”
Pateicamies
Saldus
novada
pašvaldībai par esošo sadarbību un
nesavtīgo atbalstu! Apsveicam katru
no stipendiātiem un novēlam īstenot
savas ieceres!
Nodibinājums Latvijas Univer
sitātes fonds darbojas kopš 2004.
gada un ir respektabla filantropi
jas organizācija, kura rūpējas par
izciliem un centīgiem (arī ar nepie
tiekamu materiālo nodrošinājumu)
studentiem, maģistrantiem, dok
torantiem, pedagogiem, zinātniekiem
un izciliem izglītības, zinātnes un
kultūras darbiniekiem, sadarbībā ar
izglītību atbalstošiem mecenātiem un
partneriem.
Brigita Zutere, LU fonda pārstāve●

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Jauniešu forumā satiekas aktīvie jaunieši un domes deputāti
jauniešu projektiem. Šādā veidā jauniešiem katru gadu ir
iespējams piedalīties mazo projektu konkursā un uzlabot
savu dzīves vidi. Šogad tika uzrakstīti 12 šādi jauniešu projekti.

Par spīti lietainajam laikam, ikviens aktīvais Saldus
novada jaunietis bija atradis laiku, lai 28. oktobrī ierastos
uz jau astoto Jauniešu forumu, ko organizēja jauniešu
dome “Es un mēs”.
Saldus novada jauniešu dome “Es un mēs” katru
gadu startē Saldus novada pašvaldības projekta fonda
izsludinātajā projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu

Saldus novada jauniešu domes “Es un mēs” valdes
priekšsēdētāja Rudīte Muraševa stāsta: “Jauniešu forums oktobra beigās ir šo realizēto projektu noslēguma
pasākums, bet ne tikai. Šis ir tas mirklis, kad jaunieši satiekas, pārrunā lietas, kas varētu būt prioritātes nākošajā
gadā Saldus novadā, tāpēc šoreiz īpaši aicinājām Saldus
novada domes deputātus, kuri vadīs diskusiju grupas.
Tā kā ir ievēlēti jauni deputāti, tā ir iespēja satikties un
iepazīties, saprast jauniešu vajadzības un veidot veiksmīgu
savstarpējo komunikāciju nākotnē.
No katra jauniešu foruma ir arī konkrēts rezultāts.
Piemēram, vienā no pirmajiem forumiem bija vēlme izveidot Saldus novada jauniešu mājas lapu – to izveidoja
(saldusjauniesiem.lv), šogad ar pašvaldības atbalstu to
uzlaboja. Vienu gadu tika runāts par to, ka nepieciešama
brīvprātīgā darba sistēmas sakārtošana – tā tika sakārtota.
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Tad Saldus novada studenti darba grupā ierosināja izveidot pašvaldības stipendiju – un jau vairākus gadus tiek
piešķirta pašvaldības stipendija “Medusmaize”. Arī tas,
ka katrā pagastā ir jaunatnes lietu koordinatori, ir jauniešu
forumā ierosināta ideja. Pagājušajā gadā tika strādāts pie
darba ar jaunatni virzieniem, kuri arī tika pieņemti.

Ļoti daudzas lietas Saldus novadā attiecībā par darbu ar
jaunatni ir sakārtotas. Atliek strādāt tālāk!”.
Pasākuma atklāšanā Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš mudināja jauniešus uz konkrētām lietām
skatīties no dažādiem skatupunktiem, kā arī uzsvēra to, ka
paši jaunieši ir informācijas avots un veidotāji.
Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja Antra Jermuša
uzrunā izteica prieku, ka tik daudz novada jauniešu nav
baidījušies braukt tik tālu no novada centra, kā arī izteica
cerību, ka šeit pavadītā diena būs vērtīga.
Pēc tam personīgās izaugsmes treneris Edmunds
Pabērzis klātesošajiem piedāvāja lekciju-stāstu “Apzinies
savas stiprās puses un dari to, ko vienmēr esi gribējis”, kas
deva pozitīvu enerģijas lādiņu atlikušajai dienai.
Vēlāk visi dalībnieki devās uz diskusiju grupām, kuras piedāvāja Saldus novada domes deputāti. Domes

JIC “Šķūnis” piedzīvojis vizuālas
pārmaiņas

Jauniešu biedrība “Saldus jauniešu balss”, kas
darbojas Saldus Jaunatnes
atpūtas
un
iniciatīvu
centra “Šķūnis” telpās,
īstenojusi Saldus novada
nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda finansētu
sabiedrisku aktivitāti “Krā
su EKSPLOžens” JIC
“Šķūnis”.
JIC “Šķūnis” darbojas kopš 2006. gada, laika
gaitā jauniešu ikdienas
telpu sienu krāsojumā bija
parādījušies dažādi vizuāli
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defekti, sienas novecojušas
un telpas noskaņa kļuvusi
drūma. Tāpēc jauniešu
biedrības “Saldus jauniešu
balss”,
JIC
“Šķūnis”
jaunieši un darbinieces
sadarbībā ar Saldus mākslas
skolas vizuālās mākslas
skolotāju Līgu Krūmali
septembrī un oktobrī aktīvi
pārveidoja jauniešu centra
telpu vizuālo noformējumu.
Remontdarbu
procesā
aktīvi iesaistījās jaunieši –
citam tā bija iespēja
lietderīgi pavadīt brīvo

priekšsēdētājs Reinis Doniņš un deputāts Gatis Baumanis vadīja diskusiju “Sports jauniešiem. Ko darām? Ko
gribam? Ko mainīt? Profesionālais sports”, deputāte Ramona Petraviča un deputāts Andris Saulītis vadīja diskusiju
“Profesiju izvēle. Uzdrīkstēties studēt ārzemēs”, deputātes
Inta Vanaga un Vineta Vovere vadīja diskusiju “Drosme
uzdrīkstēties piedalīties, līdzdarboties procesos – Tavs
veiksmes stāsts”, deputāti Didzis Konuševskis un Elmārs
Kalniņš vadīja diskusiju “Uzņēmējs-izglītība-uzņēmējs”,
deputāte Natālija Balode vadīja praktisku diskusiju
“Lietišķā etiķete un veiksmīgs zīmols – pamats labam darbam un dzīvei”, savukārt deputāts Sergejs Beļkevičs vadīja
diskusiju “Jauniešu pašizglītības, pašizpausmes iespējas un
to iespaids uz mācību procesu”.
Pēc diskusijām jaunieši devās ikgadējā trasītē, kur
pārstāvji no katra šajā gadā realizētā projekta bija
sagatavojuši savu pārbaudījumu. Tā komanda, kura
uzvarēja trasītē, nākošajā gadā pie sevis uzņems Jauniešu
forumu. Šogad uzvarēja jauniešu domes “Es un mēs”
komanda.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste●
laiku, kādam – iespēja
praksē parādīt skolā vai
darbā apgūtās zināšanas un
prasmes.
Jaunieši paši atbrīvoja,
mazgāja un špaktelēja
sienas. Kad virsmas bija
gatavas – krāsoja un
noformēja, tādā veidā
sniedzot savu ieguldījumu
JIC
“Šķūnis”
vides
sakārtošanā un uzlabošanā.
Līga Krūmale radīja abstraktu sienas gleznojumu,
kas simbolizē jauniešu
centra būtību – kā atzinuši
paši jaunieši, tā ir vieta,
kur satikties ar draugiem,
atpūsties, pavadīt brīvo
laiku, komunicēt ar citiem,
kā arī iesaistīties dažādās
aktivitātēs.
Jāatzīst, ka sabiedriskās
aktivitātes īpašā pievienotā
vērtība bija jauniešu līdz

dalība; patīkami, ka viņi paši
izrādīja iniciatīvu un vēlmi
darboties arī brīvdienās.
Tas arvien vairāk veicina
jauniešu piederību jauniešu
centram, kā arī atbildību par
pašu radītu vidi.
Tagad telpas ir plašākas,
gaišākas un mājīgākas.
Neitrālie
sienu
toņi
un košie akcenti rada
daudzfunkcionālu vidi – ne
tikai radošu, jauniešiem
saistošu
un
ikdienas
aktivitātēm atbilstošu, bet
arī piemērotu formālākiem
pasākumiem.
Paldies visiem jauniešiem,
kas čakli darbojās, īpaši
Līgai Krūmalei!
Laura Ūžele, jauniešu
biedrības “Saldus
jauniešu balss” valdes
priekšsēdētāja●

SPORTA AKTUALITĀTES
Saldus muzejā viesojas Pauls Jonass
zonu. M. Zusts savā sveicienā atzinās, ka visu sezonu ar
nepacietību gaidījis posmus, skatījies un ļoti pārdzīvojis,
taču iekšēji domājis: “Galvenais, lai nebūtu kritieni un
traumas. Ar pārējo jau Pauls tiks galā”. Nobeigumā domes
priekšsēdētāja vietnieks vēlreiz apsveica čempionu un
uzsvēra, ka Saldus šobrīd jau ir bagāts ar pasaulē labāko
mehāniķi un pateicās par ieguldīto darbu arī Gatim Frindem.

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts, pa
saules čempions MX2 klasē Pauls Jonass un viņa mehāniķis Ga
tis Frinde

13. oktobra vakarā Jaņa Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzejs pulcēja dažāda vecuma motosporta cienītājus uz izstādes “Motosports Saldus novadā”
noslēguma pasākumu, kur galvenais vakara viesis bija
pasaules čempions MX2 klasē Pauls Jonass un viņa
mehāniķis Gatis Frinde.
Sveicienus Paulam Jonasam nodeva arī Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts un
neslēpa prieku, viņam ir liels gods paspiest roku pasaules
čempionam, un pateicās Paulam Jonasam par lielisko se-

Saldus motokluba vadītājs Aidis Herings iepazīstināja
klātesošos ar sezonas novērtējumu un galvenajiem
panākumiem. Muzeja darbinieki par palīdzību izstādes
veidošanā pateicās moto sporta faktu kolekcionāram Jānim
Blūmam un daudziem interesentiem, kas neliedza savu
atbalstu. Viesu vidū bija Saldus moto kluba sportisti un
viņu līdzjutēji, ar savu pieredzes stāstu dalījās motobraucējs
Raimonds Baltgalvis.
Pasākumā muzikālu baudījumu sniedza Rinalds Herings,
Latvijas kausa motokrosā A25+klasē ieguvējs.
Foto: Andrejs Sergejevs
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste un
Ilze Pluģe, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste●

Ar vērienu atklāta LBL2 sezona Saldū
14. oktobris Saldū tika pavadīts
basketbola zīmē. Jau no rīta atklātais
treniņš basketbolā bija bērniem,
vēlāk sezonu atklāja sieviešu basketbola klubs “Saldus” un “Daugavpils
universitāte”, savukārt grandiozu
dienas noslēgumu sagādāja vīriešu
basketbola kluba “Saldus” un
“Ventspils augstskola” spēle.
Saldus sporta kompleksā basketbola komandu un fanus sveica Saldus novada domes vadība – domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš un
priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts.
R. Doniņš pirms vīru spēles teica:
“Mūsu basketbolistiem novēlu parādīt
labāko šodien un visas sezonas garumā!
Līdzjutējiem, savukārt, novēlu būt klāt
katrā mūsu komandas mājas spēlē!”

Savukārt M. Zusts klātesošos sveica ar
jaunās sezonas sākumu: “Man patiess
prieks, ka vēl vienu sezonu mums būs
iespējams redzēt mūsu šī brīža basketbola leģendas – Edgaru Buiķi un Jāni
Līcīti. Saldū mīl basketbolu, un Saldū
ir labākie fani visā Latvijā. Lai mums
visiem izdodas!”
BK “Saldus” valdes priekšsēdētājs
Viktors Kulačkovsis atklāja, ar ko
šīs sezonas atklāšana atšķiras no
iepriekšējām: “Tā atšķiras ar vērienu!
Kādā brīdī saprotam, ka jātaisa mazs
restarts. Iespējams, ka otrajai divīzijai
tas šķiet visai grandiozi, bet man ir
jauniešu kopa, kas vēlējās realizēt
sevi. Es neliku šķēršļus. Vienojāmies,
ka būs atklāšanas šovs, kas paliks
atmiņā mūsu skatītājiem, jo bez

viņiem mēs nevaram. Jau meiteņu
spēle pa dienu parādīja, ka saldenieki
grib redzēt basketbolu. Katru spēli
mēs šādi neatklāsim, taču ir padomā
daži plāni sezonai. Ceru, ka viss, kas
notiek šodien, pierādīs to, ka basketbols ir nr. 1 Saldū!”
Meiteņu komanda BK “Saldus” ar
rezultātu 47:60 piekāpās Daugavpils
universitātes komandai, savukārt
vīriešu komanda BK “Saldus”, kur ar
skaistu metienu Edgars Buiķis atklāja
spēlēs rezultātu, ar 81:62 uzvarēja
Ventspils augstskolas komandu.

Zane Sproģe, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Druvas vidusskolā izveidota multimediju laboratorija

Druvas vidusskolā LEADER projekta Nr. 16-02-AL06A019.2201-000011 “Multimediju laboratorijas izveide
Druvas vidusskolā” ietvaros izremontēti divi kabineti un
iekārtota multimediju laboratorija.

video un datortehnika ļaus skolēniem profesionālā līmenī
apgūt programmas apguvei nepieciešamās zināšanas un
praktiskās iemaņas. Aprīkojums pieejams arī citu izglītības
programmu audzēkņiem. Plānots, ka multimediju labora
toriju varēs izmantot arī citu Saldus un Brocēnu skolu
skolēni dažādu pasākumu ietvaros, ko organizēs Druvas
vidusskola.

Būvdarbus veica vietējais uzņēmums SIA “Aksīte”,
mēbeles iegādātas no A/S “AJ Produkti”. Iegādāts arī
pārējais projektā paredzētais aprīkojums – printeris,
Projekta kopējais finansējums ir 51020,72 eiro, no kuprojektors, interaktīvā tāfele, datortehnika un īpaša
programmatūra fotogrāfiju un video apstrādei, foto kom riem 49998.39 eiro ir attiecināmās izmaksas, LEADER
plekts, videokomplekts un fotostudijas aprīkojums. Multi- līdzfinansējums ir 90% apmērā no attiecināmajām
mediju laboratorijas aprīkojumu pamatā izmantos skolēni, izmaksām – 44998,55 eiro.
kas apgūst vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientēto virziena programmu – multimediji. Iegādātā foto,
Liene Klagiša, projekta vadītāja●

Biedrības “Mūsu ligzda”
jauniešu grupa īstenojusi
projektu “Daiļu sēju rožu
lauku” Ezerē

Projekta ietvaros labiekārtota zaļā zona pie Ezeres
pagasta dienas centra. Ir radīta labvēlīga, estētiska
un labiekārtota vide dzīves kvalitātes nodrošināšanai
dažādām cilvēku grupām no dažādiem sociālajiem
slāņiem.

Ir paaugstināta vides kvalitāte. Veicināta iedzīvotāju
sadarbība (īpaši jauniešu) vides pilnveides attīstībā.
Paredzams, ka vietējie iedzīvotāji būs ieinteresēti kopt
publiski pieejamās teritorijas. Projekta dalībniekiem ir
bagāta sadarbības pieredze. Jaunieši iepazinušies ar ainavu
arhitekta/dārznieka darba niansēm, veicināta sapratne par
sociālo uzņēmējdarbību.
Projektu finansiāli atbalstīja Saldus jauniešu domes “Es
un mēs” projekts “Jaunieši Saldus novadam!”, Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde, Saldus novada
pašvaldības projektu fonds un nodibinājums “CEMEX
Iespēju fonds”, īstenoja biedrība “Mūsu ligzda”.

Raina Boguža●

PAGASTU AKTUALITĀTES
Kursīšu aktualitātes
1. oktobrī Kursīšos notika “Miķeļdienas jampadracis”.
Dienas aktivitātes bija saistītas ar rudens veltēm – pupiņu
šķirošanas konkurss, dārzeņu stafete, šautriņu mešana
u.c. aktivitātes. Dalībnieki varēja spēlēt āra lielformāta
spēles dambreti, riču-raču un domino, kā arī gaisa hokeju. Dienas izskaņā varēja piedalīties fotoorientēšanās
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sacensībās pa pagastu. Visi pasākuma dalībnieki mielojās
ar lielo Miķeļdienas dārzeņu zupu. Liels paldies pagasta
jauniešiem – Rūdolfam Griķim, Kristam Janševskim, Kristeram un Ilmāram Krūmiņiem par palīdzību aktivitāšu
vadīšanā.
4. oktobrī Kursīšu pamatskolā tika atzīmēta Skolotāju
diena, kur nelielu sveicienu bija sarūpējuši skolas skolēni.

PAGASTU AKTUALITĀTES
Skolotāji tika aicināti uz īpašu mācību stundu – spēli.
Skolotājiem bija jāstrādā divās komandās un jāveic interesanti uzdevumi, piemēram, jāatpazīst un jādzied dziesmas, jāatmin pilsētas un jāparāda kartē, jāskaidro vārdi,
jāpārstāsta teksts par bijušajiem Valsts prezidentiem u.c.
uzdevumi.
5. oktobrī bibliotēkā notika krustvārdu mīklu risināšanas
čempionāta 4. posma 2. kārta, kurā piedalījās 10 dalībnieki.
Stundas laikā bija jāatrisina četras dažādas mīklas – klasiskā,
zviedru, rozete un riņķvārdu mīkla. Rezultāti sekojoši: 1.
vieta – Aija Jēkabsone, 2. vieta – Jautrīte Līdaka un 3. vietā
Vija Gotfrīde. Apkopojot divu kārtu rezultātus, redzam, ka
kopvērtējumā dāmas ierindojušās tieši šādā pašā secībā.
6. oktobrī Kursīšu bibliotēkā Skolotāju dienas brau
ciena ietvaros viesojās 30 Druvas vidusskolas skolotāji,
lai iepazītos ar bibliotēkas darbu un dzīvi Kursīšu pagastā.
Bibliotēkas vadītājs iepazīstināja viesus ar bibliotēkas
telpām, pastāstīja par bibliotēkas darbību, pasākumiem,
aktivitātēm un izspēlēja ar viesiem spēli “Atpazīsti pilsētu”.
10. oktobrī bibliotēkā pulcējās interesenti, lai turpinātu
izzināt Saldus ielu vēsturi kopā ar J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja vēsturnieci Ilzi Harunu.
Pasākuma apmeklētāji uzzināja par Skrundas ielas vēsturi,
veidošanos, apskatīja senas fotogrāfijas, iepazina namu
vēsturi un cilvēkus, uzzināja jaunus faktus.
No 2.10. līdz 31.10. bibliotēkā bija apskatāma Zanes
Stankutes fotoizstāde “Latvija Zanes objektīvā”. Izstādē
Latvijas daudzveidīgā dzīvā daba un ainavas.
16. oktobrī bija kino diena Kursīšos, kur tika rādīta
animācijas filma “Urfins Džīss un viņa koka zaldātiņi”.
Animācijas filmu apmeklēja kupls pulks mazo skatītāju.
Otra filma, ko rādīja, bija pirmā no Latvijas simtgades filmu
programmas filmām “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
21. oktobrī tika dots starts starppagastu sporta spēlēm
“Dienvidi”. Kursīšos notika pirmā spēļu disciplīna –
sacensības zolītē. Sacensībās piedalījās 90 dalībnieku no 8
pagastiem. Vīriešu konkurencē: 1. vieta – Visvaldis Dēvits
(Ezere), 2. vieta – Jānis Matvejs (Jaunauce) un 3. vieta –
Fredis Štrauss (Kursīši). Sievietēm: 1. vieta – Aira Maklere
(Ruba), 2. vieta – Gunda Rozenbaha (Pampāļi) un 3. vieta – Madara Forstmane (Vadakste). Pagastu kopvērtējumā:
1. vieta – Kursīši, 2. vieta – Zaņa, 3. vieta – Pampāļi.

apmeklētājiem vai iedzīvotājiem. Šogad tika izvēlēta
sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši” Lutriņu pagastā.
26. septembrī SIA “Cemex” darbinieki spožajās vestēs
un ķiverēs rosījās un čakli veica savus labos darbus.
Piemēram:
• veselība un drošība uzņēmumā ir ļoti svarīga, tāpēc
tika demontēta vecā veļas žāvētava blakus ēkai;
• lai iedzīvotājiem būtu patīkamāk svinēt svētkus un
uzņemt viesus, tika izremontēta aktu zāle;
• nokrāsoja metāla vārtus un aprīkoja ar atstarojošiem
elementiem;
• mājas iedzīvotāju istabiņās mazgāja logus un uzturēja
sirsnīgas sarunas.

Sociālās dzīvojamās mājas darbinieki un iedzīvotāji ir
ļoti pateicīgi SIA “Cemex” darbiniekiem par paveiktajiem
labajiem darbiem!

Vadakstes pagasta aktualitātes
4. oktobrī Saldus novada pašvaldības atbalstītā projekta
ietvaros notika nodarbība “Dekoratīvo ziepju gatavošana”.
Nodarbību vadīja Inga Eglīte no Auces novada. Dekoratīvās
ziepes mācījās gatavot 17 sievietes. Dalībnieces pagatavoja
vismaz trīs dažādu veidau ziepes.

Lutriņu pagastā
Sociālajā dzīvojamajā mājā “Rūķīši” SIA “Cemex”
darbinieki veic labdarības talku
Katru gadu SIA “Cemex” valdes locekļi un biroja darbinieki izvēlas vienu iestādi, kurā sagādāt prieku tās

14. oktobrī Vadakstes tautas namā notika Ģimeņu vakars,
kurā tika sveikti pāri apaļajās kāzu jubilejās: 
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50 gadu kāzu jubileju – zelta kāzas – svinēja Māra
un Gunārs Dombrovski; 30 gadu kāzu jubileju – pērļu
kāzas – svinēja Ligita un Vaclovs Katarski; 25 gadu kāzu
jubileju – sudraba kāzas –svinēja Evita un Eimonts Andersoni; 5 gadu kāzu jubileju – ceriņu kāzas –svinēja Indra un
Ivo Katarski. Vēlam vēl ilgus un laimīgus kopējās dzīves
gadus!
Pasākumu vadīja vedēji Inga un Deniss Škabari. Liels
paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību un
piedalīšanos.
14. oktobrī Vadakstes sporta zālē notika Saldus novada
atklātais čempionāts galda tenisā. Par novada čempiona
titulu cīnījās astoņas sievietes un 13 vīrieši.
17. oktobrī bibliotēkas vadītāja aicināja interesentus
uz pasākumu “Senas un ne tik senas receptes”. Pasākums
notika UNESCO nedēļas ietvaros par tēmu “Kultūras
mantojums lietojumā”. Dalībnieces dalījās ar savām
ģimenes tradīciju receptēm. Uzzinājām, kā gatavo biešu
kūku, cepelīnus, skābputru un vēl daudzus citus senos
un ne tik senos ēdienus. Pēc jaunas receptes kopīgi tika
izvārīts gards piena ķīselis. Secinājums viens, ka kulinārais
mantojums ir ilgtspējīgs un veselīgs, tā garšas sajūtas
nekad nezudīs. Pasākums tika dokumentēts un receptes
aprakstītas.
Biedrības “KIT” atbalstītā projekta “Es radu Latviju – Es
daru Latviju” ietvaros 21. oktobrī noslēdzās fotokonkurss
“Cilvēkstāsti – Es mīlu Tevi, Vadakste!” ar izstādes
atklāšanu Vadakstes pilī.

Zaņas pagasta amatierkolektīvu
aktualitātes
Oktobrī Zaņas pagastā atsāka darboties visi
amatierkolektīvi un pulciņi. 3. oktobrī bija pirmais

mēģinājums sieviešu vokālajam ansamblim “Tik un tā”,
kur tā vadītāja Elvīra Luce pārrunāja nākamās sezonas
aktivitātes ar dalībniecēm un kultūras darba organizatori. Ļoti priecājamies, ka ir izdevies papildināt ansambļa
dalībnieku skaitu un “Tik un tā” pulkam pievienojušās divas dalībnieces.
9. oktobrī notika pirmais mēģinājums Zaņas pagasta amatierteātrim. Uz nodarbībām tiek gaidīti arī
jauni dalībnieki. Ir izveidots plāns, kuros Zaņas pagasta pasākumos piedalīsies amatierteātris, kā arī sāksies
gatavošanās teātra skatei, kas notiks nākamā gada rudenī.
Lietišķās mākslas pulciņa dalībnieces jau septembra
beigās satikās, lai aprunātos un parādītu vasarā uzadītos
un notamborētos darbiņus. Jāatzīmē, ka lietišķās mākslas
pulciņš ir ieguvis jaunu nosaukumu – “Mandala”.

Zvārdes pagasta aktualitātes
30. septembrī notika pasākums “Nakts orientēšanās
Zvārdes pagastā”. Pasākumā piedalījās deviņas komandas.
Dalībniekiem pa tumsu, vadoties pēc kartes un attēliem,
bija jāatrod 15 kontrolpunkti nelielā Zvārdes pagasta daļā,
tajos jānofotografējas un jāizpilda uzdevums.
14. oktobrī Striķu kultūras namā norisinājās erudīcijas
pasākums “Zinītis un Nezinītis”. Dalībnieki jautri pavadīja
sestdienas vakaru, parādīja sevu atjautīgo pusi, ieguva un
atklāja ko jaunu. Pirmo vietu ieguva komanda “LIDA” (L.
Heize, I. Ganeviča, D. Kaudze, A. Heize), otro vietu ieguva
“LED” komanda ( L. Rubule, E Heize, D. Heize), savukārts
trešie erudītākie bija komanda “Trešie” (S. Bērzniece, L.
Krūza, M. Ganevičs). Paldies visiem par dalību!
Informāciju sagatavojuši pagastu kultūras darba
organizatori, sporta darba organizatori, bibliotekāri un
dienas centru darbinienki●

Druvas kultūras nama folkloras kopa apmeklēja
Krasnojarskas apgabalu

Uz
Krasnojarskas
apgabala
Ačinskas pilsētu kultūrizglītojošā
braucienā devās 10 dalībnieki no Saldus novada Druvas kultūras nama
folkloras kopas un kapelas.

Projekta mērķis ir trīs gadu laikā
organizēt
kultūrizglītojošu prog
rammu un iesaistīt Latvijas simtgades svētku svinēšanā Krasnojars
kas apgabala Ačinskas pilsētas,
Sanktpēterburgas un Omskas apga-
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bala latviešu diasporas pārstāvjus,
viņu ģimenes un draugus, nodrošinot
Krievijas latviešu saikni ar etnisko
dzimteni.

Svarīgi tieši šajā laikā Krievijā
dzīvojošiem latviešiem atgādināt
svarīgākos Latvijas vēstures faktus
un notikumus, iepazīstināt ar Kultūras
ministrijas izstrādāto Latvijas simt
gades svētku piecu gadu programmu, iesaistīt tautiešus latviešu patri

otisko un tautas dziesmu un rotaļu
meistarklasēs.
Sadarbojoties ar Latvijas Okupā
cijas muzeju, tika izveidota viktorīna
“Latvijai 100”, kurā tika ietverti
dažādi jautājumi par Latvijas vēsturi,
dabas vērtībām, izcilām personībām.
Viktorīnas dalībniekiem, kuri atbildēja
uz jautājumiem, tika dāvinātas Latvijas simtgades biroja izveidotas
atklātnes ar Latvijas ainavām.

PAGASTU AKTUALITĀTES
Ačinskā un tuvējos ciemos Gornij,
Boļsoi Ului, Krasnaja Zarja – notika
folkloras kopas “Druvas Zemturi” 6
meistarklases patriotisko dziesmu,
latviešu tautasdziesmu, rotaļu apguvei, kā arī viktorīna “Es esmu Latvija”.
Folkloras kopas “Zemturi” dalīb
nieki atklāja, ka latgaliešu valoda no
paaudzes paaudzē saglabājusies Krasnojarskas apgabalā, vairāk nekā 100
gadu latgaliešiem un viņu pēctečiem
dzīvojot krieviskā vidē.
Pārsteigums bija iepazīšanās ar
latgaliešu biedrībām Ačinskā un
Krasnojarskā, kā arī uzzinot par viņu
sadarbību ar Latvijas universitātes
Humanitāro zinātņu fakultāti un kopīgi
izveidoto “Sarunvalodas vārdnīcu”
latgaliešu-latviešu-krievu valodā!
Ģimenes centušās saglabāt lat
galiešu valodu, runājuši mājās,
mācījuši bērniem un mazbērniem.
Viesošanās laikā satikām arī jaunākus
cilvēkus, kuri var sarunāties latgaliski.
Redzējām dzimšanas apliecības, kurās
bērna un vecāku tautība ierakstīta – latgaliete. Sajutām intervējamo cilvēku
lepnumu par to, ka viņi ir latgalieši.

Mūsu visu ieguvums ir intervējamo
dažādie
dzīvesstāsti.
Ģimenes
saglabājušas
saulgriežu
svētku
svinēšanas tradīcijas, Ziemassvētku,
Pūpolsvētdienas, Lieldienu, Jāņu
īpašās svētku norises, dziesmas,
ēdienus, atkal mācās svinēt un kopā
būt Latvijas dzimšanas dienā 18.
novembrī. Mazāk latvisko tradīciju
saglabājies ģimenes godos: kāzās,
bērēs, kristībās. Daudzi intervējamie
atzīst, ka vairs nav, ar ko ģimenē latgaliski parunāt, vienīgi satiekoties
latgaliešu biedrības pasākumos.
Redzējām latgaliešu interesi par
mūsu tautiskajiem tērpiem, vēlmi
tādus iegādāties. Ansamblim “Olūti”
Krasnaja Zarja ciemā bija stilizēti tērpi.
Krasnojarskas latgaliešu biedrības
“Dzintars” dažas dalībnieces lepojās
ar saviem latviešu tautas tērpiem.

Vērojām patiesu interesi par Latviju: daudz jautāja par Rīgu, par
dzīvi pie mums, priecājās, ka bijuši
folkloras festivālā “Baltica”, “3x3”
nometnēs, apciemojuši radus Latvijā.
Katrs folkloras kopas “Zemturi”
dalībnieks intervēja vairākus Krasnojarskas apgabala Ačinskas rajona latgaliešu pēcnācējus. Savācām
bagātīgu latgaliešu valodas materiālu,
intervējot Ačinskā un trijos ciemos
dzīvojošos latgaliešu pēctečus. Intervijas, video un audio materiāli apkopoti un nodoti Latvijas Universitātes
Humanitāro
zinātņu
fakultātes
Dialektoloģijas
un
toponīmijas
kabinetam datu bāzes papildināšanai
par Austrumu diasporas latviešiem,
LU profesorei Lidijai Leikumai.
Ļubova Kapteine, Saldus pagasta
kultūras darba organiztore●

Lielākoties mūsu priekšstati par
latviešiem Krievijā saistījās ar 1941.
un 1949. gadā izsūtīto likteņiem,
nu iepazinām arī trešās, pat ceturtās
paaudzes cilvēkus, kuru senči 20. gs.
sākumā labprātīgi devušies uz Sibīriju
saņemt cara apsolīto zemi un sīksti
glabājuši atmiņas par Latviju.

Kalnu vidusskolai – 30
7. oktobrī ar esošo skolēnu priekšnesumiem, absolventu videosveicieniem, domes un pagasta amatpersonu
un citiem sveicieniem tika pavadīts Kalnu vidusskolas 30
gadu jubilejas salidojums.
Uz 30 gadu jubilejas pasākumu Kalnu kultūras namā bija
ieradušies arī visi četri skolas bijušie direktori – Zigurds
Jeromānovs, Ausma Meiere, Indra Ūdra un Zenta Klaipa.
Visi bijušie direktori pastāstīja, kas īpašs skolā noticis
laikā, kad viņi skolu vadīja, ar ko lepojušies, ko skolai vēl
šobrīd.

Skolas apaļajā jubilejā klātesošos bija ieradies sveikt
arī Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš.
“Viena lieta ir špikot no otra skolēna, bet otra – no direktora. Manuprāt, no direktoriem varam mācīties, tādēļ rūpīgi
klausījos, ko skolai vēlēja visi bijušie direktori. No pirmā
direktora varam mācīties par draudzību – būt draugam.
No otrās direktores – par komandas darbu; trešā direktore
mācīja, kā pārvarēt grūtības, bet ceturtā direktore aicināja
būt lepniem par to, ka esam īpaši,” sacīja R. Doniņš. Viņš
pasniedza arī Saldus novada domes Goda rakstu Kalnu
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vidusskolas skolotājam Ainaram Lapam par atbildīgu un
pašaizliedzīgu darbu izglītojamo patriotiskajā audzināšanā.
Atzinības rakstus pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem pasniedza arī Saldus novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica, savukārt
Nīgrandes pagasta pārvaldes Atzinības rakstus pasniedza
Indra Ūdra.
Esošā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktore
Ineta Gangnusa pateicās visiem, kuri bija ieradušies uz
skolas 30 gadu jubilejas salidojumu, bet īpašu pateicību
veltīja tiem pedagogiem un skolas vadībai, ar kuru gādību
skolā uzsākta Valsts aizsardzības mācības programma,

kam šobrīd lielā mērā var pateikties, ka tiek nodrošināts
pietiekams skolēnu skaits vidusskolas klasēs un nodrošināta
skolas iespēja pastāvēt.
Tāpat par nenovērtējami milzīgo darbu gan skolas, gan
visu Kalnu un Nīgrandes attīstībā pateicība tika izteikta
Jānim Blūmam, kurš visu savu darba mūžu veltījis, lai
Nīgrandes pagasts un tā apkārtnes iedzīvotāji augtu, būtu
izglītoti un baudītu kultūru.
Sveicam Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolu svētkos!
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste●

Ezeres skolai - 95
Levica piedalījās Ezeres skolas 95 gadu jubilejas
pasākumā, kur skolotāji kopā ar esošajiem un bijušajiem
skolas skolēniem tina krāsainu atmiņu kamoliņu.
Skanīgus sveicienus skolas kamoliņā ietina skolas popgrupa, absolventi un skolotāji.

21. oktobra vakarā Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš un Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte
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Domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš savā uzrunā teica:
“Ezere un Ezeres skola ir vieta, kur satiekas pagātne un
nākotne. Nākotne – tie ir mūsu bērni, kas ietin šo krāsaino
dzīpariņu šajā skolas kamolā. Pagātne – atmiņas, kurās droši
vien jūs visi šovakar kavēsieties un gribēsies pašķetināt
kamoliņu un atrast tur savu krāsaino dzīpariņu”. R. Doniņa
kungs skolai velēja šo kamoliņu tīt aizvien krāsaināku, aizvien lielāku, un skolas direktorei novēlēja turēt cieši rokās

PAGASTU AKTUALITĀTES
šo kamoliņu.

bērniem krāšņi uzziedēt kā īstām puķēm.

Sveicienus Ezeres skolai jubilejā teica arī Izglītības
pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica: “Skola mums katram
saistās ar kādu vārdu, ar kādām atmiņām, noteiktiem
cilvēkiem un noteiktiem notikumiem. Man prātā nāca
salīdzinājums, ka mēs, skolotāji, skolā esam kā dārznieki,
kuriem ir jāpārrauga savs dārzs, savs lauks, kurā ir da
žādi augi – citi ar adatiņām, citi ļoti vijīgi, citi gludi, citu
ziedlapiņas ir tik maigas, ka tās nevar plūkt. Mums katram
skolotājam ir jāprot šie augi un bērni apmīļot un aprūpēt,
lai viņi varētu skaisti ziedēt”. Izglītības pārvaldes vadītāja
skolotājiem vēlēja, lai izdodas pašiem ziedēt un ļaut

Sveicēju vidū bija arī skolas iepriekšējais direktors
Guntis Ulmanis, Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja Irēna
Grauze, Nīgrandes mūzikas skolas skolotāja, biedrības
“Mēs Ezeres skolai” pārstāvji un absolventi. Pēc svinīgā
pasākuma visi klātesošie devās uz skolas telpām, kur varēja
kavēties atmiņās un šķetināt savus atmiņu kamoliņus!
Skolas salidojuma svinīgo daļu vadīja Ezeres skolas
absolventi Laima Tiļļa un Alvils Gārbens.
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste●

Latvijas BMX piedzimst Saldū

Novadniekos – U. Ozols un M. Ābols,
Brocēnos – J. Solovjovs. Ķesterāta
trases zēnus uzņēmās vadīt un trenēt
Dailis Plīts, izveidojot sava laika
spēcīgāko BMX klubu “Citius”. Viņu
vidū viena meitene – Inta Žigure. Kluba vadītājs D. Plīts: “Kluba nosaukums “Citius” ir radies no Citius, Altius,
Fortius, kas tulkojumā nozīmē Ātrāk!
Augstāk! Tālāk! Finansiālam atbals
tam es rakstīju vēstules uz sportistu
vecāku darbavietām. Mēs uzšuvām
sev jaunas kluba formas un ar tām
godam pārstāvējām Saldus pilsētu 1.
Latvijas BMX čempionātā. Ieguvām
pirmās vietas katrā vecuma grupā,
jo bijām jau satrenējušies Ķesterāta
trasē”.

Saldus pilsētas bibliotēkā līdz 30.
novembrim ir iespēja aplūkot izstādi
“Latvijas BMX piedzimst Saldū.”

lejām, vēl nezinot, ka tas ir BMX.
Tātad sākums nāk no Saldus.” (Saldus
Zeme, 7.01.1993.).

2016. gadā Zigmārs Jauntēvs (DJ
Ziggy) sadarbībā ar Saldus BMX sporta klubu “Ozolēni”, rīkoja pasākumu
“Lielais BMX notikums!”. Pateicoties tam, tapa raksts “Atceras BMX
vēsturi, domā par nākotni” laikrakstā
“Saldus Zeme”, kurā teikts, ka: “Tieši
Saldū pirms divdesmit deviņiem gadiem aizsākās BMX sports Latvijā.”
Cita ziņa – Latvijas BMX federācijas
viceprezidenta Jāņa Siliņa apgalvojums: “BMX Latvijā attīstījies ļoti
ātri. 1987. gadā tepat jūsu Ķesterātā
puikas dzenāja riteņus pa kalniem un

1987. gadā Ķesterāta trasi filmēja
Latvijas TV sporta raidījumam
skolēniem “Sarauj”. 1988. gadā
Valmierā, Baiļu kalnā, notika šī
raidījuma balvas izcīņa BMX
velo-moto krosā. Izstādē bibliotēkā
aplūkojams raidījuma vadītāja Haralda Kinstlera uzaicinājums Ķesterāta
puišiem, šo sacensību nolikums un
afiša.
1989. gadā vietējā laikrakstā
lasāms, ka Saldus apkārtnē ar zēniem
nodarbojās entuziasti: “Ozolēnos” –
Zintis Golubovičs un Agris Rēders,

Izstādē ir unikāli eksponāti:
Ķesterāta trases sacensību organizatora Vigo Kārkliņa BMX reģistrācijas
žurnāli, Agra Rēdera samontēts BMX
ritenis, Aivja Kvēles-Kvāla (“Citius”) forma, Toma Mankus Proph
ecy BMX pasaules komandas krekls,
sportistu godalgas no dažāda līmeņa
sacensībām. Izstāde papildināta ar
planšeti par BMX Freestyle (Saldus).
Youtube.com meklētājā ierakstot
“Latvijas BMX piedzimst Saldū”,
var apskatīt izstādes reklāmas rullīti.
Paldies visiem, kuri palīdzēja izstādes
tapšanā! Patiess prieks ar jums sadarboties!
Santa Švalbe, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliogrāfe ●
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PASĀKUMU KALENDĀ RS NOVEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā

11.11.

Lāčplēša dienai veltītie pasākumi
Saldus pilsētā.
Plkst. 16.00 filma “Ievainotais
jātnieks” Saldus novada pašvaldības
administratīvās ēkas zālē, Avotu ielā 12;
Plkst. 17.00 – 22.00 gaismu projekcija
O. Kalpaka laukumā.
Plkst. 18.10 – 19.00 lāpu gājiens no
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkas.
Aicinām lāpu gājienam pievienoties
visus Saldus novada iedzīvotājus un
viesus.
Plkst. 19.00 – 20.00 Lāčplēša dienas
svinīgais pasākums O. Kalpaka
laukumā “Sudrabota saule lēca”.
Programmā:
• Saldus novada domes priekšsēdētāja
Reiņa Doniņa svētku uzruna;
• Dace Tapiņa, Uģis Jēkabsons, DK
“Sadancis” un DK “Jaunauce”;
• grupas “Jauno Jāņu orķestris” koncerts
Plkst. 18.00 – 20.00 silta tēja un radošās
darbnīcas. Visi pasākumi bez maksas.

Lielās egles iedegšanas pasākums O.
Kalpaka laukumā ar svētku tirdziņu,
radošām darbnīcām, smaržīgām pipar
2.12. plkst. 16.00
kūkām, izrādi bērniem un rotaļām.
Plkst. 17.00 Saldus novada domes
priekšsēdētāja Reiņa Doniņa uzruna.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6

10.12. plkst. 19.00

Laimas Vaikules koncerts “Ar Tevi
kopā”. Biļešu cena 18, 20, 25, 30 un 40
EUR. Biļetes iespējams iegādāties p/a
“Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3,
www.bilesuparadize.lv un stundu pirms
pasākuma tā norises vietā. Ņemot vērā
lielo interesi par pasākumu, lūgums koncerta vietā ierasties laicīgi.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
8.11. plkst. 18.00

BDK “Dzīpars” koncerts.

18.11. plkst. 12.00

Valsts svētku pasākums “Latvija –
tava un mana”. Programmā:
• Saldus novada domes priekšsēdētāja
Reiņa Doniņa uzruna;
• Saldus
novada
Goda
pilsoņa
paziņošana;
• Saldus novada domes Atzinības un
Goda rakstu pasniegšana;
• Laikraksta “Saldus Zeme” balvu
pasniegšana;
• Vokālās grupas “Latvian Voices” koncerts.
Ieeja pasākumā bez maksas.
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Rīgas Improvizācijas teātra izrāde
“Ar šarmu pret karmu”. Biļešu cena: 8
un 10 EUR. Biļetes iespējams iegādāties
p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu
ielā 3, www.bilesuparadize.lv un
24.11. plkst. 19.00
stundu pirms izrādes tās norises vietā.
Improvizācijas teātris ir skatuves žanrs,
kurā netiek izmantots iepriekš sarakstīts
materiāls, visas darbības un dialogi rodas reālajā laikā un vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē,
Avotu ielā 12
Filma “Pirmdzimtais”. Biļetes cena: 4
9. un 15.11. plkst. EUR. Biļetes iespējams iegādāties p/a
18.00
“Saldus TIKS centrs” kasē, kā arī 40
minūtes pirms kino seansa.
VAKARĒŠANA, kurā Jānis Streičs un
aktieri Sarmīte Rubule, Karina Lučiņina,
Jānis Paukštello, kā arī mūziķis Ēriks
Zeps un ansamblis “Dziga” kopā ar
skatītājiem lasīs un izdziedās Jāņa
10.11. plkst. 19.00
Klīdzēja stāstu “ZELTA KRUSTIŅŠ”.
Biļetes iespējams iegādāties p/a “Saldus
TIKS centrs” kasē, www.bilesuparadize.
lv un stundu pirms izrādes tās norises
vietā.
Latvijas simtgades filma “Ievainotais jātnieks”. Ieeja bez maksas ar
11.11. plkst. 16.00 ielūgumiem, kurus var izņemt p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, kā arī 40 minūtes
pirms kino seansa tās norises vietā.
Leļļu izrāde bērniem un vecākiem
“Sarkangalvīte un Vilks”. Lelles
veidojuši animācijas studijas “Avārijas
Brigāde” mākslinieki. Izrādes garums:
16.11. plkst. 18.00
50 min. Biļetes cena: 4 EUR. Biļetes
iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS
centrs” kasē, Striķu ielā 3, kā arī 40
minūtes pirms izrādes tās norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un Jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b
Deju koncerts ““Bandava” ceļā no
Tshaltubo cauri Brēmenei uz Dziesmu un Deju svētkiem”. Piedalās DK
24.11. plkst. 19.00 “Bandava” (vadītāja Santa Laurinoviča),
TDA “Kursa” un TDA “Kursa” studija
(vadītāja Inese Buša).
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ, Avotu
ielā 12a
12.11.

Jāņa Irbes solokoncerts.

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde “Latvijas Sarkanais Krusts”.
20.10. – 20.11.
10.11. – 19.11.

Muzejā skatāms Lāčplēša Kara ordenis.
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15.11. plkst. 18.00

Stāstījumu cikls “Saldus ielu stāsti”.
Kuldīgas iela.

16.11. plkst. 10.00

Koncerts “Ceļā uz Latvijas 100” PII
“Sienāzītis” audzēkņu koncerts, veltīts
Latvijas dzimšanas dienai.

21.11. plkst. 15.00

Lekcija/seminārs
“Saruna
par
radošumu”. Piedalās I. Ziedoņa muzeja radošais direktors Jānis HolšteinsUpmanis, projektu vadītāja Maija
Jaunzeme, fonda “Viegli” padomes
priekšsēdētāja Žanete Grende.

28.11. plkst. 18.00

Izstādes “Nebijis notikums” atklāšana
un tikšanās ar mākslinieku Igo.

28.11.-7.01.2018.

Izstāde “Nebijis notikums” – Igo Fomina veidotas gleznas un trauki.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
2.09. – 30.11.
1.11. – 30.11.
1.11. – 30.11.
1.11. – 30.11.
10.11. plkst. 13.30
22.11. plkst. 14.00
23.11. plkst. 14.00

Novadpētniecības izstāde
BMX piedzimst Saldū”.

“Latvijas

Iknedēļas konkurss “Es pazīstu savu novadu”.
Erudīcijas konkurss “Mana Latvija”.

15.11. plkst. 17.30

Fotoizstāde “Rīgas Brāļu kapiem 100 –
pagātne un šodiena”.
Literārs pasākums “Bezzaudējuma
punkts”. Tikšanās ar rakstnieci Ievu
Melgalvi.
Literārs pasākums “101. kilometrs”
tikšanās ar literāti Gunu Rozi.

16.11. plkst. 10.00

Cikla “Iepazīstam novada ļaudis!”
14. pasākums “Latvietība Latvijā un
pasaulē”. Tikšanās ar Ilzi Kļavu.

24.11. plkst. 10.00

Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un
18.10. – 30.11.
mākslas muzeja ceļojošā izstāde “Arhitekts Ernests Pole”.
KAPELLERU NAMĀ
Dejas izrāde bērniem “Eksperiments
ar apskāvienu”. Biļešu cena: 2 EUR.
Biļetes var iegādāties p/a “Saldus TIKS
centrs” kasē, kā arī 40 minūtes pirms
izrādes tās norises vietā.
Izrāde ir plānota kā jautra rotaļa, kurā
12.11. plkst. 12.00 pētīsim, kāds ir vislabākais apskāviena
veids un kā rast kontaktu vienam ar
otru. Režisore Antra Austriņa-Seņkāne.
Izrādi iesakām bērniem vecumā no 4 – 8
gadu vecumam un pieaugušajiem. Izrāde
tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un
Rīgas domes atbalstu.
Pasākums “Simts dziesmas Latvijai”.
15.11. plkst. 18.00 Tautas dziesmu dziedāšana kopā ar folkloras kopu “Medainis”.
Visu mēnesi

JIC “ŠĶŪNIS”, Lielajā ielā 3a
Vienaudžu izglītošanas cikls jauniešiem
9.11. plkst. 10.00 “Veselīgs uzturs”. Tikšanās ar uztura
speciālistu.
Izzinoša spēle “Es mīlu Tevi Latvija” 7.10.11. plkst. 16.00
9. klašu skolēniem.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada čempionāts basketbolā,
Pēc kalendāra
florbolā, telpu futbolā un volejbolā.
Mēneša otrajā un Saldus novada čempionāts šahā vecajā
ceturtajā sestdienā sporta namā.
plkst. 10.00
Mēneša pirmajā un Saldus novada kausa izcīņa dambretē
trešajā sestdienā
Saldus sporta kompleksa konferenču
plkst. 10.00
zālē.
Florbols
skolām
2004.-2005.g.dz.
10.11. plkst. 10.00
finālsacensības ( 6.-7. kl.gr.) Druvā.
11.11. plkst. 12.00 Cieceres taku skrējiens 2017.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
gleznu izstāde.

17.11. plkst. 10.00
17.11. plkst. 20.00

24.11. plkst. 20.00
25.11. plkst. 10.00

Sieviešu Latvijas/Lietuvas basketbola
līgas spēle BK “Saldus” – Latvija U16
Saldus sporta kompleksā.
Kurzemes reģiona skolu sacensības
“Veiklo stafetes” 2006.-2009.g.dz. Saldus sporta kompleksā.
Tautas bumba 2006.-2008.g.dz. (3.-5.
kl.gr.) Saldus vidussskolas sporta zālē.
LBL2 spēle basketbolā vīriešiem BK
“Saldus” – BJBS Rīga/Rīdzene Saldus
sporta kompleksā.
Tautas bumba 2006.-2008.g.dz. (3.-5.
kl.gr.) Saldus vidussskolas sporta zālē.
LBL2 spēle basketbolā vīriešiem BK
“Saldus” – OC Limbaži Saldus sporta
kompleksā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda tenisā sievietēm Vadakstē.

Sporta spēļu “Ziemeļi” sacensības
volejbolā Lutriņos.
EZERES PAGASTĀ
Gaismas ceļa veidošana pie Ezeres
11.11. plkst. 18.00
kultūras nama.
Valsts svētkiem veltīts koncerts
17.11. plkst. 19.00 “Apmīļo, saulīte, savu zemīti” Ezeres
kultūras namā.
Ezeres dāmu klubiņa “Ezerīte” jubilejas rokdarbu izstāde Ezeres pagasta
Visu mēnesi
bibliotēkā.

25.11. plkst. 10.00

Vīriešiem veltīts pasākums Ezeres
kultūras namā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Valsts
svētku
koncerts
Kursīšu
17.11. plkst. 17.00
pamatskolā.
18.11. plkst. 16.00 Gaismas ceļš Rudzutaka ielā Kursīšos.
1.12. plkst. 20.00
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Svecīšu vakars Kursīšu kapsētās
(Grietēnu
kapsētā
plkst.
12.00,
Zaņenieku kapsētā plkst. 13.00, Sauļu
19.11.
kapsētā plkst. 14.00, Bruzilu kapsētā
plkst. 15.00, Kursīšu kapsētā plkst.
16.00).
Pasākums
“Ieskatīties
personības
portretā”, tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Līgu Blauu Kursīšu bibliotēkā.
28.11. plkst. 18.30 Pasākums tiek organizēts Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra izstrā
dātā projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
Kursīšnieka Māra Tiļļas kolekciju
izstādes “Pa mēriņam” – mazo alkohola
Līdz 30.11.
glāzīšu kolekcija un “Spēkrati” – mazo
auto modeļu kolekcija Kursīšu bibliotēkā
Māra Grasmaņa foto izstāde “Saldus –
No 1.11. līdz 30.11.
mans, tavs, mūsu” Kursīšu bibliotēkā.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Bijušās Jaunauces pamatskolas dzim
14.11. plkst. 18.00 šanas diena. Izstāžu telpas atklāšana ar
izstādi “Gģe u vas sporķivnij zal?”.
Valsts svētku koncerts Jaunauces tautas namā. Koncertu sniegs Agneses
17.11. plkst. 19.00 Čīčes puišu, meiteņu un jauktie vokālie
ansambļi “Karameles”, “Trifeles” un
“Triumfs”.
Balle kopā ar grupu “Līdzsvars” no Tu17.11. plkst. 21.00
kuma. Ieejas maksa: 3 EUR.
Radošās darbnīcas “19. gadsimta
24.11. plkst. 18.00 Ziemassvētku egles rotājumu izgata
vošana” 1. nodarbība. Ieeja bez maksas.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
18.11. plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts.
Balle kopā ar grupu “Stabu ielas muzi18.11. plkst. 22.00
kanti”. Ieeja bez maksas.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Ceļojošā izstāde “Kurzemes un
Līdz 14.11.
Zemgales hercogs Jēkabs (1610. -1681.)
un viņa laikmets” Lutriņu klubā.
Tikšanās ar Zvārdes pagasta vēstures
8.11. plkst. 16.00
pētnieci Dzidru Lāci Lutriņu bibliotēkā.
Gaismas ceļa veidošana ap Lutriņu dīķi,
11.11. plkst. 17.00
pie Lutriņu kluba.
Sadziedāšanās
un
gaismas
ceļa
11.11. plkst. 19.00 veidošana Namiķos, sociālās dzīvojamās
mājas “Rūķīši” pagalmā.
Tikšanās ar dabas pētnieku Egilu Ēmani
16.11. plkst. 9.00 izstādē “Latvijas tauriņi un citi kukaiņi”
Lutriņu bibliotēkā.
Pasākums “Latvijai 99” – koncerts ar
dziesminieka Kārļa Kazāka un Lutriņu
17.11. plkst. 19.00
amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos
Lutriņu klubā.
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17.11. plkst. 22.00
Datums tiks
precizēts

Svētku balle Lutriņu klubā.
Literāra tikšanās ar rakstnieku Māri
Bērziņu “Patiesības pēcgarša” (VKKF
atbalstīts projekts) Lutriņu bibliotēkā.

Zanes Stankutes foto izstāde “Latvijas
daba” Lutriņu bibliotēkā.
Sk. Karlevicas un G. Poles seno
Visu mēnesi
rokdarbu izstāde “Zils uz balta” Lutriņu
bibliotēkā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
11.11. plkst. 18.00 Lāpu gājiens Kalnu ciematā.
Visu mēnesi

18.11. plkst. 17.30

25.11. plkst. 18.00

25.11.

Valsts svētku koncerts ar orķestra
“Sinfonietta Rīga”, Marlēnas Keinas
un diriģenta Kaspara Ādamsona
koncertprogrammu.
Par godu Latvijas proklamēšanas gada
dienai, Valsts prezidenta kanceleja
sadarbībā ar VSIA “Latvijas Koncerti”,
p/a “Saldus TIKS centrs” un Nīgrandes
pagasta pārvaldi 2017. gada 18.
novembrī rīkos Valsts svētku koncertu
Kalnu kultūras namā.
Bezmaksas ielūgumu uz pasākumu
iespējams saņemt p/a “Saldus TIKS
centrs” kasē un Kalnu kultūras namā.
Uz pasākumu no Saldus tiks nodrošināts
bezmaksas autobuss. Rezervēt vietu
autobusā iespējams, zvanot pa tālr.
63807443.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu
piedāvā svētku koncertuzvedumu
“Dod, Dieviņi” Kalnu kultūras namā.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss
no Saldus, rezervējot vietu biļetes
iegādes laikā. Sīkāka informācija pa tel.
63807443.
Svecīšu vakars Nīgrandes pagastā (Bandzeru kapos plkst. 12.00, Dziru kapos
plkst. 13.00 un Nīgrandes kapos plkst.
14.00).

PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pasākums “Es esmu Mārtiņš – es
10.11. plkst. 18.00 esmu Latvija” Pampāļu kultūras namā.
Atbalstabiedrība “KIT”.
10.11. plkst. 20.00

Pampāļu folkloras kopas 20 gadu jubilejas pasākums Pampāļu kultūras namā

17.11. plkst. 18.00

Valsts gadadienai veltīts pasākums
“Katrs ir svarīgs! Man ir jābūt Latvijā!”
Pampāļu kultūras namā.

9.11. – 21.11.

RUBAS PAGASTĀ
Rubas tautas namā, Rubas pamatskolas
bērnu radošo darbu izstāde “Es mīlu
savu pagastu”.

PASĀKUMU KALENDĀ RS NOVEMBRIM
10.11. plkst. 16.00

17.11. plkst. 20.00

Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Lāpu
gājiens no “Pagastmājas” līdz Rubas
pamatskolai. Skatīsim īsfilmu par Saldus
novadu.
Valsts svētku svinīgs pasākums Rubas
tautas namā.

Balle Rubas tautas namā, spēlēs grupa
“Brekšupekši”. Ieejas maksa 3 EUR.
SALDUS PAGASTĀ
Koncerts “Es mīlu Tevi, Latvija” Druvas
kultūras namā. Piedalās PII “Graudiņš”,
16.11. plkst. 19.00
Druvas vidusskolas un Druvas kultūras
nama mākslinieki. Ieeja bez maksas.
Saldus pagasta bibliotēkā izstāde “Svinam Latviju”. Jaunlutriņu pagasta bērnu
1.11. – 30.11.
un jauniešu darbi.

17.11. plkst. 21.00

ŠĶĒDES PAGASTĀ
17.11. plkst. 19.00 Valsts svētku koncerts.
VADAKSTES PAGASTĀ
Pie Vadakstes pils aizdegsim svecītes,
11.11. plkst. 17.00 godinot Latvijas brīvības cīnītājus.
12.11. plkst. 12.00

Svecīšu vakars Priedulas kapos.

LR gadadienai veltīts pasākums Vadakstes tautas namā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības gal25.11.
da tenisā sievietēm Vadakstes pagasta
sporta zālē.
ZIRŅU PAGASTĀ
Valsts svētku koncertā viesosies ansam17.11. plkst. 18.00
blis “Cik dažādi”.

17.11. plkst. 20.00

Balle kopā ar Andri Akermani un Raimondu Patmalnieku. Ieejas maksa 5
EUR. Zirņu pamatskolas sporta zālē.
ZAŅAS PAGASTĀ
Koncerts “Manai Latvija – 99” Zaņas
17.11. plkst. 20.00
skolas aktu zālē.
Balle ar grupu “Nakts Ziņas”, ieejas
17.11. plkst. 23.00
maksa 2 EUR. Zaņas skolas aktu zālē.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Gaismas ceļa veidošana no Striķu
11.11. plkst. 17.00
pamatskolas līdz Striķu muižas parkam.
Valsts svētku koncerts “Es un Tu mūsu
18.11. plkst. 19.00
Latvijā”.
Janas Stabulnieces gleznu izstāde “Reāls
Visu mēnesi
un nereāls” Zvārdes pagasta bibliotēkā.
Pasākumi dembrī
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
Koncerts “Debess Dārzos” ar Ievu
14.12. plkst. 18.00
Kerēvicu un Sergeju Jēgeru.
Koncerts “Tev tuvumā” kopā ar
Artūru Skrastiņu, Aiju Andrejevu, Martu
Kristiānu Kalniņu, Putnu Balli. Solisti
izpildīs Imanta Kalniņa, Raimonda Pau15.12. plkst. 19.00 la, Aivara Hermaņa, Jāņa Lūsēna, Valta
Pūces, Ulda Marhilēviča, Igo, Aigara
Voitišķa un citu latviešu komponistu
skaistākās Ziemassvētku dziesmas.
17.11. plkst. 20.00

21.12. plkst. 19.00

Koncerts “Ir klusa nakts” ar solistiem
Ingusu Pētersonu un Dināru Rudāni.

Biļetes uz pasākumiem iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS
centrs” kasē, Striķu ielā 3 un www.bilesuparadize.lv.
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AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
Uzmirdz “Kristāla Zirgs”
20. oktobrī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika pasākums, kurā svinīgi tika pasniegtas gada balvas
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem “Kristāla Zirgs” un
specbalva “Kristāla pakavs”.
Svētku burvības īpašo atmosfēru radīja pūtēju orķestra
ansamblis “Saldus”, Jurģis Ukrins ar virtuozo muzicēšanu
uz zāģa un kapela “Spēlmaņi”, aktrise Sigita Jevgļevska,
mūziķis Māris Kupčs. Patiess pārsteigums bija EBRU
mākslinieces Andas Kolosovas zīmējumi uz ūdens.
Šogad pasniedza septiņas balvas četrās nominācijās
tiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, kuri ar īpašu
aizrautību un sasniegumiem pavadījuši pagājušo darba
cēlienu. Balvai šogad pieteikti 26 pretendenti.

Nominācijā “Par aktīvu tradicionālās amatiermākslas
popularizēšanu” balvu ieguva Vija Gruze.
Specbalvu “Kristāla pakavs” ieguva Uldis Kuncis
par mērķtiecību un degsmi, organizējot amatiermākslas
kolektīva darbību.
Šis pasākums radīja daudz patīkamu emociju un prieku
par to, ka Saldus novadā ir tik daudz radošu un enerģisku
cilvēku, kuri ap sevi pulcē kolektīvus un kuri ar ļoti labiem
panākumiem darbojas un uzstājas ne tikai mūsu novadā, bet
arī Latvijā un pasaulē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja
ielūkoties pilsētas un pagastu 95 amatiermākslas kolektīvu
ikdienā, kas iemūžināta foto mirkļos. Pateicamies visiem,
kuri novērtēja vadītāju darbu, iesūtot pieteikuma anketas!

Nominācijā “Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu” balvu ieguva Artis Šulbergs un Ļubova
Kapteine, ko pasniedza Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš.

Balvas idejas autore Zaiga Vēja saka: “Šī gada pasākums
bija īpašs ar labiem pieteikumiem. Šogad tika rakstīts
daudz un pārdomāti, tādēļ komisijai bija grūti izvēlēties
balvas saņēmējus. Mēs redzam, ka novadā ir ļoti daudz
profesionālu kolektīvu vadītāju un ieguldītais darbs ir
pamatīgs, bet visu izšķīra balsošana”.

Nominācijā “Par augstu profesionālo ieguldījumu” balvu ieguva Santa Laurinoviča. Balvu pasniedza p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktore
Eva Rozīte-Ņikitina.

Pateicību izsakām Valdai Tubinai un Saldus Bērnu
un jaunatnes centra kolektīvam par palīdzību pasākuma
norisē, kā arī māksliniecei Andrai Radziņai par lieliski
realizēto svētku noformējuma ideju.

Nominācijā “Par aktīvu amatiermākslas popularizēšanu”
balvas ieguva Sanita Vītola un Rasma Liekmane.

Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS centrs”
starptautisko attiecību speciāliste●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 85, 2017. gada. 2. NOVEMBRIS 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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