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Saldus novadā uzsākta speciālo skolu tīklu sakārtošana

Rubas speciālā internātpamatskola

Saldus novada teritorijā tāpat
kā visā valstī ir samazinājies gan
iedzīvotāju skaits, gan arī vietas, kurās cilvēki izvēlas dzīvot,
vairāk koncentrējoties pilsētās un
piepilsētās, kur tiek atrasts darbs.
Pilsētās un piepilsētās rodas
lielāks pieprasījums pēc pakalpojumiem veselībā, izglītībā, kultūrā,
sociālajā jomā. Lauku teritorijas
kļūst
mazapdzīvotas,
samazinās
infrastruktūras piepildījums un pie
prasījums. Līdz ar to notiek izglītības
iestāžu izvietojuma izmaiņas. Iedzī
votāju koncentrācija no lauku
teritorijām uz pilsētu notiek arī Saldus
novadā.
Likumi un normatīvi nosaka, ka
pašvaldībām jārūpējas par iedzīvotāju
izglītošanu, ņemot vērā izglītojamo
vajadzības. Saldus novadā tiek
realizētas dažādas vispārizglītojošo
skolu programmas, speciālās izglītības
programmas, interešu izglītība un
profesionālā ievirze mūzikā, mākslā,
sportā. Visiem izglītojamajiem tiek
nodrošināta obligātā izglītības apguve.

Kopš 2011. gada Saldus novada pašvaldības Rubas speciālajā
internātpamatskolā strauji sarucis
izglītojamo skaits, taču pedagogu
un darbinieku skaits nav mainījies.
Rezultāts ir nesamērīga izglītojamo/
personāla proporcija un nelietderīga
resursu izmantošana.

mācību procesa organizēšanu, ir
plānotas izmaiņas speciālo izglītības
programmu realizēšanā, kas saistīts ar:

Uz 2017. gada 27. maiju skolā bija
32 izglītojamie, no kuriem astoņi
beidza 9. klasi, 21 pedagogs un 19
tehniskie darbinieki.

3. izteikto vecāku vēlmi, lai bērns
mācītos tuvāk mājām;

2017. gada 24. augusta domes
sēdē tika pieņemts lēmums “Par
pašvaldības izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanu un mācību procesa
organizēšanu (speciālā izglītībā) Saldus novadā, kas paredz:
• ar 2018. gada 1. augustu dibināt Saldus novada pašvaldības speciālās
pamatizglītības iestādi – Kalnsētas
speciālo internātpamatskolu;
• reorganizēt Saldus novada pašval
dības Cieceres internātpamatskolu,
nododot speciālās pamatizglītības
programmas;
• likvidēt Saldus speciālo pirms
skolas izglītības iestādi “Cerībiņa”,
pievienojot to Kalnsētas speciālai
internātpamatskolai;
• likvidēt Saldus novada pašvaldības
Rubas speciālo internātpamatskolu.
Lai sakārtotu un pilnveidotu Saldus
novada pašvaldības speciālo izglītības
iestāžu tīklu, lietderīgi izmantotu
pašvaldības resursus un nodrošinātu

1. esošo sociāli ekonomisko un
demogrāfisko situāciju un tendencēm;
2. iedzīvotāju koncentrēšanos Saldus pilsētā un piepilsētā;

4. valstī realizēto
izglītības plānu;

iekļaujošās

5. Izglītības attīstības pamat
nostādnēm izvirzītajam uzdevumiem.
Pārmaiņu rezultātā pašvaldībā
plānots izveidot speciālās izglītības
iestādi – attīstības centru, kas veicinātu
iekļaujošās izglītības īstenošanu
(agrīna speciālo vajadzību diagnostika, konsultācijas izglītojamiem,
vecākiem un pedagogiem,
infor
matīvu izglītojošu pasākumu par
iekļaujošo izglītību organizēšana
u.tml.). Lai pretendētu uz šāda centra
statusu, vispirms ir jāizveido speciālās
izglītības iestāde, kurā tiek realizētas
pirmsskolas izglītības programmas,
speciālās izglītības programmas no
1.-9. klasei un arodizglītības programmas.
Tādēļ vienā izglītības iestādē
plānots apvienot speciālās izglītības
programmas, kuras tiek realizētas
speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē Cerībiņa, Rubas speciālajā
internātpamatskolā
un
Cieceres
internātpamatskolā.

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma dibinātā Kalnsētas
speciālā internātpamatskola
2018.
gada 1. septembrī uzsāks mācību
procesa realizāciju. Pirmsskolas
apmācības grupas turpinās darbo
ties pirmsskolas izglītības iestādes
“Cerībiņa” telpās, bet pārējie
bērni mācīsies daļā no Cieceres
internātpamatskolas telpām.

Izglītojamo skaita izmaiņas speciālajās izglītības iestādēs
un internātpamatskolā Saldus novadā

Izglītības iestāde
Rubas speciālā
internātpamatskola
SPII “Cerībiņa”
Cieceres
internātpamatskola

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

80

69

51

42

40

36

121

122

120

118

119

121

268

264

259

254

248

249

Statistikas dati un plānošanas dokumenti pieejami Saldus mājas lapā: www.saldus.lv/izglitiba.
Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja●

Septembrī notika divas Saldus novada domes ārkārtas sēdes
11. septembrī notika Saldus novada domes ārkārtas sēde, kurā tika
skatīti četri lēmumprojekti, tostarp
lēmumprojekts par Rubas speciālās
internātpamatskolas likvidāciju.
Ņemot vērā faktu, ka 2017.
gada 1. septembrī Rubas speciālajā
internātpamatskolā nebija neviena
skolēna, tika nolemts likvidēt Saldus
novada pašvaldības Rubas speciālo
internātpamatskolu. Līdz ar to nolemts
likvidēt Saldus novada pašvaldības
Rubas speciālās internātpamatskolas
direktora amata vietu ar 2017. gada
30. septembri un atbrīvot no amata
pienākumu pildīšanas skolas direktori
Sandru Statkus.
Nolēma noteikt starp Saldus novada
pašvaldību kā Saldus pilsētas domes

tiesību un saistību pārņēmēju un akciju sabiedrību “PATA Saldus” kā akciju
sabiedrības “Saldus mežrūpniecība”
tiesību un saistību pārņēmēju noslēgtā
Zemes nomas līguma Nr. 458 par
nekustamā īpašuma Apvedceļš 19,
Saldus, Saldus novads, nomu darbības
termiņu līdz 2030. gada 31. decembrim, slēdzot papildus vienošanos
zemes nomas līgumam.
21. septembrī notika ārkārtas
domes sēde, kurā tika skatīti divi
lēmumprojekti.
Saldus novada pašvaldība gatavo
projekta “Uzņēmējdarbības vides
attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā,
pārbūvējot publisko infrastruktūru”
pieteikumu,
kas
tiks
īstenots
Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā at-

balsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ietvaros.
Sakarā ar sasniedzamo rādītāju
izmaiņām
starp
apstiprinātajām
projektu idejām, ir nepieciešami
precizējumi. Domes deputāti tos
apstiprināja.
Nolēma atbalstīt un iesniegt
projekta “Uzņēmējdarbības vides
attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā,
pārbūvējot publisko infrastruktūru”
pieteikumu Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas
atbilstoši
pašvaldību
integrētajām attīstības programmām”
ietvaros.

28. septembrī notika Saldus novada domes sēde
28. septembra Saldus novada siju izskatīt un pieņemt lēmumus, kā
domes sēdē tika skatīti 82 lēmum arī izdot administratīvos aktus par
projekti.
dažādām jomām. Apstiprināja šīs
komisijas nolikumu.
Izdarīja grozījumus Saldus vakara
Apstiprināja
Saldus
novada
vidusskolas un J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja nolikumā. domes Administratīvās komisijas,
Kultūras, sporta un tūrisma komisiApstiprināja J. Rozentāla Saldus jas, Sadarbības komisijas sociālajam
vēstures un mākslas muzeja attīstības riskam pakļauto bērnu un jauniešu
stratēģiju 2018.-2022. gadam.
atbalstam, Medību koordinācijas
Pilnvaroja Saldus novada domes komisijas, Lauksaimniecības zemes
Mājokļu un sociālo jautājumu komi darījumu izvērtēšanas komisijas,
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Attīstības un vides aizsardzības
komisijas,
Pašvaldības
mantas
atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas, Komisijas darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības partneriem, Administratīvo aktu strīdu
izskatīšanas komisijas un Pedagoģiski
medicīniskās komisijas nolikumus.
Atbalstīja Kursīšu pamatskolas
dalību projektā “Analizējam morālās
vērtības filmās un rīkojamies” (angļu

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
valodā “Analysing Moral Values in
Films and Acting out”).
Nolēma realizēt Saldus novada
pašvaldības
Izglītības
pārvaldes
projektu “Īstenojam ideju”, kā arī
apstiprināja šī projekta nolikumu
2018. gadam.
Pilnvaroja Saldus novada domes
Transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu
licencēšanas
komisiju izskatīt un pieņemt lēmumus
no pašvaldības autonomo funkciju izrietošu pārvaldes uzdevumu
nodrošināšanu dažādos jautājumos, ja
nepieciešams, izdot administratīvos
aktus. Apstiprināja šīs komisijas nolikumu.
Pilnvaroja Saldus novada pašval
dības attīstības nodaļas vadītāju Ilzi
Kronbergu būt par Saldus novada
pašvaldības pārstāvi biedrībā “Saldus
rajona attīstības biedrība” un pārstāvēt
pašvaldības
intereses
biedrības
sapulcēs, biedrības pārvaldes un
lēmējinstitūcijās.
Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieku Māri Zustu deleģēja dalībai
Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās izglītības kompetences
centra “Saldus tehnikums” konventā.
Izdarīja grozījumus budžeta ies
tādes “Saldus novada pašvaldība”
nolikumā.

Nolēma slēgt līdzdarbības līgumu
ar biedrību “Pa sentēvu pēdām” par
Novadpētniecības un vēsturisko
tradīciju liecību nama izveidi un
uzturēšanu Ezerē, “Ezeres muitas
punkts”.
Piešķīra Valsts SIA “Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” apbūves tiesības uz Saldus novada pašvaldībai piekrītošā
nekustamā īpašuma “Laiki”, Saldus
pagastā, Saldus novadā. Šis lēmums
nepieciešams, lai īpašumā “Laiki” izvietotu meteoroloģisko staciju.
Apstiprināja pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu notikušo izsoļu
rezultātus, kā arī nodeva atsavināšanai
vairākus nekustamos īpašumus.
Piešķīra līdzfinansējumu 300 eiro
biedrības “Druvas saule” sabiedriskās
aktivitātes
“Bērnu
laukuma
“Rotaļāsimies kopā” paplašināšana”
realizācijai; 300 eiro sadraudzības
biedrības
“Tilts”
sabiedriskās
aktivitātes “Atbalsta grupas depresijā
nonākušajiem”
realizācijai; 300
eiro biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” Saldus komitejai sabiedriskās
aktivitātes “Latvijas Sarkanā Krusta
brīvprātīgie rudenī” realizācijai; 300
eiro biedrības “Sieviešu interešu klubs
“Vadakstes liepas”” sabiedriskās
aktivitātes “Mājsaimnieču burziņš”
realizācijai; 300 eiro biedrības “Mēs

Ezeres skolai” sabiedriskās aktivitātes
“Vieta, kur satikties ar pagātni, tagadni un nākotni” realizācijai un 300
eiro biedrībai “Saldus Boksa klubs”
sabiedriskās aktivitātes “Nogāzes
Pavēlnieks!” realizācijai, slēdzot
līgumu ar novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Nolēma no 2017. gada 1. oktobra
Saldus pilsētas bibliotēku iekļaut Saldus novada pašvaldības centralizētajā
grāmatvedības uzskaitē.
Saldus novada pagastu adminis
tratīvajās teritorijās un Saldus pilsētā
daudzdzīvokļu mājās apstiprināja
dzīvokļu
klasifikāciju.
Noteica
dzīvojamo telpu īres maksas aprēķi
nāšanas formulu.
Nolēma pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16 “Grozījumi Saldus novada domes 2017. gada 24. augusta
saistošos noteikumos Nr. 14 “Saldus
novada pašvaldības nolikums””.
Informācija par domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti
ar projektu pieteikumiem, lasāmi
rakstā “Saldus novada domes sēdē
tika apstiprināti vairāki projektu pie
teikumi”.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

Saldus novada domes sēdē tika apstiprināti vairāki
projektu pieteikumi

Saldus novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Kronberga

Saldus
novada
pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kron
berga informē par plānotajiem un 28.
septembra domes sēdē apstiprinā
tajiem projektu iesniegumiem.

specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas
atbilstoši
pašvaldību
integrētajām attīstības programmām”
ietvaros.

I Saldus novada pašvaldība 22.
septembrī ir iesniegusi izvērtēšanai
projekta “Uzņēmējdarbības vides
attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā,
pārbūvējot publisko infrastruktūru”
pieteikumu Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.

Projekta pieteikuma plānotais
iesniegšanas termiņš – 2017. gada
25. septembris.
Projekta īstenošanas laiks: 2018.
gads – 2019. gads.
Projekta mērķis: Attīstīt uzņēmējdarbības vidi Saldus pilsētas dien
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vidu daļā, uzlabojot publiskās
infrastruktūras kvalitāti un nodrošinot
vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo
izaugsmi un jaunu darba vietu
radīšanu.
Projekta aktivitātes: Publiskās
infrastruktūras pārbūves projektā
plānota 1,5 km Lielās ielas pārbūve,
ietverot gājēju-veloceliņu posmā no
Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas
pieslēguma aplim, ielas apgaismojuma
pārbūvi un divu publisku stāvlaukumu
izbūvi. Apakšzemes komunikācijas:
lietus ūdens kanalizācijas tīklu un
drenāžas
izbūvi,
ūdensapgādes,
kanalizācijas tīklu un elektronisko sakaru ārējo tīklu pārbūvi (pašvaldības),
lai novērstu sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanai
nepieciešamās
infrastruktūras bojāšanās risku un
jaunu posmu izbūvi nodrošinot
sabiedriskā pakalpojuma pieejamību.
Projekta budžets: projekta kopējās
izmaksas – 3 891 377,28 EUR,
kur ERAF finansējums sastāda
1 769 000,00 EUR, pašvaldības/publiskais finansējums – 2 044 333,16
EUR un Valsts budžeta dotācija šim
projektam ir 78 044,12 EUR;
II Saldus novada pašvaldība
sadarbībā ar Vadakstes, Jaunauces,
Rubas, Jaunlutriņu, Šķēdes un Zirņu
pagastu pārvaldēm gatavo un līdz
4.10.2017. plāno iesniegt projekta
“Āra trenažieru uzstādīšana Saldus
novada Vadakstes, Jaunauces, Rubas,
Jaunlutriņu, Šķēdes un Zirņu pagastos” pieteikumu LEADER prog
rammas 2. rīcības virziena Atbalsts
kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām
apakšpasākuma aktivitātes “Sabiedris
ko aktivitāšu (tostarp apmācību un
interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai” ietvaros. Projekta
konkursa mērķis – sniegt atbalstu
kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām.
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Projekta īstenošanas laiks: no 2018.
gada 1. marta līdz 2018. gada 31. augustam.
Projekta budžets: 19 215,74 EUR.
III Saldus novada pašvaldība
sadarbībā ar Vadakstes pagasta
pārvaldi gatavo un līdz 4.10.2017.
plāno iesniegt projekta “Apkures
sistēmas izbūve Vadakstes pagasta
Tautas namā” pieteikumu LEADER
programmas 2. rīcības virziena
apakšpasākuma aktivitātes “Vietējās
teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti
un sasniedzamību” ietvaros. Projekta
konkursa mērķis – sniegt atbalstu
kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018.
gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 31. augustam.
Projekta budžets: 1 9873,54 EUR
IV Saldus novada pašvaldība
sadarbībā ar Nīgrandes pagasta
pārvaldi gatavo un līdz 4.10.2017.
plāno iesniegt projekta “Nīgrandes
pagasta dienas centra paplašināšana”
pieteikumu
LEADER
programmas 2. rīcības virziena Atbalsts ko
pienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām
apakšpasākuma aktivitātes “Vietējās
teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti
un sasniedzamību” ietvaros. Projekta
konkursa mērķis – sniegt atbalstu
kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018.
gada 1. marta līdz 2018. gada 20. decembrim.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots paplašināt Nīgrandes pagasta dienas centru, papildinot to ar
piecām darba telpām.
Projekta budžets: 33 608,78 EUR.

V SIA “EKODOMA” sagatavotais
projekts “COMPETE4SECAP”, kurā
Saldus novada pašvaldība ir iekļauta
kā partneris, ir apstiprināts un projekta
īstenošana tiek uzsākta 1.10.2017.
Projektam mērķis ir: Nodrošināt
Ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna
papildināšanu ar aktivitātēm uz
2030. gadu, kā arī efektīvu plāna
īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un
sertificējot energopārvaldības sistēmu
(ISO 50001) un organizējot enerģijas
taupīšanas sacensības darbiniekiem.
Projekta koordinatori: SIA “EKO
DOMA”. Piedalās 10 ES dalībvalstis:
DE, FR, HU, IT, HO, LV, ES, CY.
Īstenošanas laiks: no 1.10.2017 līdz
30.09.2020.
Pieejamais atbalsts no projekta:
1. Tiek izstrādāta un sertificēta
energopārvaldības sistēma (atbilstoši
ISO 50001), projekts sedz 1500 EUR
no sertificēšanas izmaksām. Bez
maksas iespēja lietot interneta vietnē
pieejamo Enerģijas monitoringa
platformu (www.energoplanosana.lv)
datu analīzei par pašvaldības ēkām,
transportu un ielu apgaismojumu.
2. Tiks atjaunots un izstrādāts
Ilgtspējīgas enerģijas un klimata
rīcības plāns (IEKRP).
3. Tiks identificētas trīs pašvaldības
ēkas, kuras piedalīsies enerģijas
taupīšanas sacensībās. Tiks sniegtas apmācības Enerģijas monito
ringa platformas izmantošanai, kā
arī apmācības un pieredzes apmaiņas
braucieni energoefetīva enerģijas
patēriņa jomā. Tiks veikta ēkas
dalībnieku apmācība, kas piedalās
sacensībās. Atbalsta materiālu izveide
un mērinstrumentu iegāde – enerģijas
taupīšanas
sacensību
ieviešanai
pašvaldības ēkās tiks sagatavoti at
balsta materiāli un mērierīces.
Pašvaldības līdzfinansējums projek
taīstenošanai nav nepieciešams.●

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Paziņojums
Saldus novada pašvaldība informē, ka 2017. gada 12. oktobrī plkst. 15.00 Avotu ielā 12, jaunajā
apspriežu zālē, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta
“Lokālplānojums bijušās dārzkopības sabiedrības Aronija teritorijai, Saldus novadā” publiskās
apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Zane Štencele, Vides pārvaldības speciāliste●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 36
Par grozījumiem Saldus
novada domes 2013. gada
26. septembra saistošos
noteikumos Nr. 35
“Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 22.
decembrī sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 29.§).

PASKAIDROJUMA RAKSTS
“Par grozījumiem
“Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā””

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts
izstrādāts, lai noteiktu vienotu
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Saldus novada
administratīvajā teritorijā ne
kustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Radīt līdzsvarojošu mehā
nismu, ja, pašvaldībai reali
zējot projektus, uzņēmējiem
rodas noteiktu laika periodu
neērtības saimnieciskās dar
bības veikšanā.

Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Plānoto nekustamā īpašuma
nodokļa izpildi neietekmē.

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Ir vienota nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināšanas kārtība
Saldus novada administratī
vajā teritorijā 2015. gadā.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošo noteikumi izstrādāti
un apspriesti ekonomikas un
budžeta komisijā, atbalstīt
finanšu komitejā.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu.
1. Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2013.
gada 26. septembra saistošos noteikumos Nr. 35
“Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā”, papildinot to ar 6. punktu šādā
redakcijā:
6. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:
6.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi
slēgti ar pašvaldību;
6.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
6.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā
īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
6.4. persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu
nekustamais īpašums nodots valdījumā (arī par īrniekiem
un nomniekiem, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar
pašvaldību);
6.5. personas, kuras faktiski lieto īpašumu.

Domes priekšsēdētāja

I. Rassa●
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SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Mēs ejam attīstības virzienā!

Ar aizrautību Saldus novada
domē – deputāte Ramona
Petraviča

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš

Par nozīmīgākajiem darbiem pirmajās 100
nostrādātajās dienās stāsta Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš.
28. septembrī notika kārtējā Saldus novada domes sēde.
Šis ir arī laiks, kad par Saldus novada domes priekšsēdētāju
100 dienas ir strādājis Reinis Doniņš.
“Svarīgi, ka par spīti tam, ka jautājums ir sāpīgs,
esam uzsākuši speciālo skolu tīklu sakārtošanu, kas ir
ļoti nozīmīgs un svarīgs solis, lai sakārtotu izglītības
sistēmu novadā. Svarīgs jautājums ir arī rindu problēmas
risināšana pirmsskolas izglītības jomā – grupas atvēršana
p.i.i. “Graudiņš”, kas atrodas tepat – Saldus pievārtē, daļēji
atrisinājusi šo problēmu. Šobrīd īpašu rindu uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs nav. Tika pieņemts lēmums
arī piešķirt finanšu līdzekļus telpu remontam un jaunu grupu atvēršanai p.i.i. “Graudiņš”.

Saldus novada domes deputāte Ramona Petraviča

Pēc domes sēdes uz sarunu tika aicināta jaunievēlētās
domes deputāte Ramona Petraviča (KPV.LV), kura kā
deputāte domē ievēlēta pirmo reizi, taču jau ļoti aktīvi un
ar entuziasmu iesaistījusies domes komisiju un komiteju
darbā finanšu jomā.
Lielākā daļa lēmumprojektu, kuri uz domes sēdi tika
virzīti no Finanšu komitejas, nāca no Pašvaldības mantas
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas.
Kā jūtaties kā šīs komisijas priekšsēdētāja un kā tiekat galā
ar šo uzdevumu?

Prieks, ka notiek tikšanās ar uzņēmējiem, ka šī sfēra
Domāju, ka tieku galā labi. Mūsu komisijā vienmēr ir
ir aktīva. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un
ap 70 skatāmu jautājumu. Tie galvenokārt ir: jau notikušas
rūpniecības kameru atsākam ikmēneša uzņēmēju tikšanās.
izsoles, izsoles rezultātu apstiprināšana, pircēja noteikšana.
Nākošā būs 4. oktobrī.
Ir arī iesniegumi no cilvēkiem, kuriem ir pirmpirkuSvarīgs solis, manuprāt, ir ar būvniecību saistīto ma tiesības uz īpašumu, kā arī iesniegumi par īpašumu
speciālistu apvienošana Saldus novada Būvvaldē, Striķu virzīšanu atsavināšanai publiskās izsolēs. Ir dažādi iesnie
ielā 3, lai nāktu pretī uzņēmējiem un citiem iedzīvotājiem gumi par zemes gabalu iznomāšanu, pārjaunojumu līgumu
un lai nemitīgi nebūtu jāskraida no viena speciālista noslēgšanu vai starpgabalu noslēgšanu.
Avotu ielā pie otra – Striķu ielā. Šodien domes sēdē tika
Protams, kad sāku strādāt šajās komisijās un komitejā,
pieņemts lēmums par to, ka būvvaldei turpmāk būs šādas
bija daudz neskaidrību, taču ļoti daudz un ātri mācos, tādēļ
apakšstruktūrvienības: būvniecības daļa, būvniecības konir lietas, kas jau šobrīd ir pašsaprotamas, arī lēmumprojektu
troles daļa un nekustamo īpašumu daļa. Tas nozīmē, ka daļa
juridiskā puse.
speciālistu no Attīstības nodaļas pāries uz Būvvaldi.
Kā deputāte Saldus novada domē esat ievēlēta pirmo
Ļoti svarīgi bija apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas
reizi. Vai priekšstats par deputāta darbu sakrīt ar to, ko
noteikumus, lai varam izsludināt konkursu par atkritumu
darāt tagad?
apsaimniekošanu.” tā par svarīgāko jaunievēlētās domes
Lielākoties realitāte sakrīt ar to, ko es biju iedomājusies,
darbu pirmajās 100 dienās saka R. Doniņš.●
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taču darbs ir daudz vairāk nekā biju gaidījusi. Tā kā darbojos trijās komisijās un vienā komitejā, uz domi dažādu
jautājumu risināšanā nāku divas, trīs reizes nedēļā. Mājās
ir daudz jālasa, lai sagatavotos Iepirkumu komisijai, arī
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijā ir liels informācijas apjoms, kas
jāizlasa un jādiskutē.
Kurš šodien pieņemtais lēmumprojekts Jūsuprāt ir
nozīmīgākais?
Šodien svarīgs, manuprāt, bija lēmums par atkritumiem,
jo tas ir pamats tam, lai vēlāk varētu izsludināt konkursu
uz atkritumu apsaimniekošanu. Protams, arī citi ir svarīgi
lēmumi – komiteju nolikumi, kas tiek mainīti un grozīti –

esam kļuvuši atvērtāki, jo komisiju darbā esam iesaistījuši
vairāk iedzīvotāju, nekā tas bija iepriekš.
Kurš šobrīd pieņemtais lēmums Jūsuprāt ir nozīmīgs
novada attīstībā – kuras izmaiņas vērtējat kā nozīmīgas
jaunās domes darbā?
Es vairāk skatos uz lēmumiem, kuri ir saistīti ar Iepirkumu komisijas sēdēm, piemēram, vecās sporta skolas zāles
rekonstrukcijas projekts, kā arī citi projekti. Nav aizmirsts
kultūras centra projekts, mēs strādājam pie tā, lai izveidotu
nākotnes skatījumu, nākotnes plānu – ko mēs īsti darīsim.
Plāns ir vissvarīgākais, lai pie budžeta izskatīšanas mēs
saprastu, kurp ejam.●

SIA “Baron Soleil” pārtrauc ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Saldus novada izglītības iestādēs
izbeigti uz savstarpējas vienošanas
pamata, jo uzņēmums nespēj
izpildīt saistības, kā arī balstoties uz
uzņēmuma 15. septembra iesniegumu,
tas atsakās turpināt līgumus.”

Saldus
novada
pašvaldība
informē, ka ņemot vērā juridiskās
personas SIA “Baron Soleil” nespēju
izpildīt izglītības iestāžu ēdināšanas
iepirkumā noteiktās prasības, lauzti
līgumi ar šo firmu.
Saldus novada pašvaldības izpild
direktors Kristaps Osis informē:
“Pašvaldības un uzņēmuma līgumi

Izmaiņas skars šādas izglītības
iestādes: Rubas pamatskolu, Pampāļu
pamatskolu, Lutriņu pamatskolu,
Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādi
“Kāpēcītis”, Jaunlutriņu pamatskolu,
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolu
un Saldus pirmsskolas izglītības
iestādi “Sienāzītis”.
Kā pastāstīja pašvaldības izpilddirektors K. Osis, Saldus pirms
skolas izglītības iestādē “Sienāzītis”
ēdināšanas pakalpojumu nodrošinās

SIA “Aniva”, kas jau sniedz
ēdināšanas
pakalpojumu
Saldus
pilsētas izglītības iestādēs. Pagastos
galvenokārt ir noslēgti uzņēmuma
līgumi ar esošajiem virtuves darbiniekiem vai atrasts konkrēts pakal
pojuma sniedzējs, līdz ar to, neskatoties uz līgumu pārtraukšanu ar
uzņēmumu SIA
“Baron Soleil”,
visās Saldus novada pašvaldības
izglītības iestādēs to audzēkņiem tiek
nodrošināts ēdināšanas pakalpojums.

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

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Stipro ģimeņu vakars
notiks 2. decembrī
Rudens vēji dzenā zeltainas kļavlapas, dārzos krāsas
ielej miķelīšu smaidi. Ir laiks sākt gatavoties sirsnīgākajam
gada pasākumam – stipro ģimeņu atpūtas vakaram.
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa laipni aicina
ģimenes uz ikgadējo atpūtas pasākumu Saldus Bērnu
un jaunatnes centrā. Īpaši gaidīsim ģimenes, kuras vēlas
atzīmēt kādu laulības dzīves jubileju kopā ar saviem viesiem. Nav svarīgi, cik gadu laulībā nodzīvots, galvenais –

būsim kopā un svinēsim svētkus ģimenei.
Šogad 2. decembrī. Kā vienmēr – pie pašu klātiem
galdiņiem kopā ar radiem, draugiem un labā noskaņojumā.
Pieteikties uz pasākumu lūdzam Dzimtsarakstu nodaļā
līdz 17. novembrim.
Vietu skaits BJC zālē ir ierobežots, tāpēc aicinu pieteikties uz pasākumu savlaicīgi! Informācija par pasākumu
Dzimtsarakstu nodaļā.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja●
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Saldū 69 jaundzimušajiem pasniegtas sudraba karotītes
būsiet ar viņu kopā. Es gribu novēlēt Jums visiem – biežāk
būt kopā ar savu bērnu, samīļot ne tikai tagad, kad viņš ir
mazs, bet arī tad, kad viņam būs 18 un vairāk gadu! Mēs no
Saldus novada pašvaldības puses darīsim visu, lai bērniem
būtu saulaina un laimīga nākotne Saldus novadā”.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš sveic Lepertu
ģimeni, kuriem Ambera ir astotais bērniņš ģimenē

22. septembrī 69 Saldus novada jaunie pilsoņi, viņu
vecāki, brāļi, māsas un vecvecāki tika aicināti uz svinīgu
sudraba karotīšu pasniegšanas pasākumu, kas reizē bija
arī mazuļu pirmā pieņemšana pie Saldus novada domes
priekšsēdētāja Reiņa Doniņa.
Domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš sveica sanākušos,
sakot: “Šis ir liels prieks vecākiem, brāļiem, māsām un
vecvecākiem, ka esat sagaidījuši mazā brīnumiņa ienāk
šanu Jūsu ģimenēs. Tā ir milzīga atbildības sajūta –
atbildība par to, kāds augs mazais bērniņš un cik bieži Jūs

“Katras ģimenes lielākā laime ir bērniņa piedzimšana.
Mēs priecājamies par katru mazo Saldus novadnieku, bet,
ja ģimenē tas ir astotais bērns, tas ir astoņkāršs prieks.
Ambera Leperte ir astotais bērns ģimenē un uz karotītes
saņemšanas pasākumu Amberai līdzi bija māsas Enija un
Annija un brālis Vikars,” tā pasākumā klātesošos sveica
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija
Jakševica.
Uz pasākumu bija aicināti 40 zēni un 29 meitenes.
Ar jaukām dziesmām pasākumu pieskandināja mazās
solistes no Saldus Bērnu un jaunatnes centra kopā ar savu
skolotāju Olitu Kleinbergu.
Lūgums visiem, kas nevarēja ierasties uz pasākumu,
ierasties Dzimtsarakstu nodaļā un saņemt karotīti un Saldus
novada domes priekšsēdētāja Reiņa Doniņa apsveikumu.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS c entrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Ezerē tika atvērts
dienas centrs

ties jaunieši Ingas Dobumas vadībā.
Savu darbību jaunieši dienas centrā
turpinās, paverot jaunas iespējas satikties dažādām paaudzēm.
Uz Ezeres pagasta dienas centra
atklāšanu bija ieradušies projekta
vadības grupa, pašvaldības pārstāvji,
Sociālā dienesta pārstāvji un ikviens
interesents, kurš vēlējās piedalīties
atklāšanas svētkos.

14. septembrī Ezerē tika atklāts
dienas centrs, kurš atrodas Ezeres pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
ēkā.
Šajā ēkas daļā pirms trīs gadiem
tika ierīkots publiskais interneta
pieejas punkts, vēlāk sāka darbo
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Ezeres pagasta dienas centrs tapa
pateicoties ELFLA līdzfinansējumam,
īstenojot projektu Nr. 16-02-AL06A019.2201-000013 “Dienas centra
izveide Ezerē”.
Atklāšanas svētki iesākās ar
nelielu muzikālu sveicienu no Jāņa
Narkevica, pēc svinīgām uzrunām
un apsveikumiem, svētku viesi tika

aicināti apskatīt un iepazīties ar
svaigi izremontētajām dienas centra
telpām. Pēc tam J. Narkevica mūzikas
pavadījumā baudīt sarūpēto cienastu
un dalīties ar pārdomām un cerībām
par dienas centra turpmāko darbību.
Dienas centra mērķis ir pulcināt
dažādu vecuma iedzīvotājus, inte
rešu grupas dodot iespēju centra
apmeklētājiem apmeklēt informatīvus
un izglītojošus pasākumus, kā arī
saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Ezeres pagasta dienas centrs
piedāvā:
• iespēju apmeklēt dušu (maksas
pakalpojums, uzrādot izziņu par statusu piemērojama atlaide);
• iespēju izmazgāt veļu (maksas
pakalpojums, uzrādot izziņu par sta-

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
tusu piemērojama atlaide);
• regulāri tikties, radoši darboties,
izglītotie un pilnveidoties dažādu vecumu grupu iedzīvotājiem;
• apmeklēt kvalificētu speciālistu,
konsultācijas, lekcijas, nodarbības
u. tml.

Ezeres dienas centra darba laiks:
Pirmdiena 8.00-18.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00

Dienas centra biežākie apmeklētāji šobrīd ir skolēni,
kuri pēc mācību stundām gaida autobusu uz mājām, gan
bērni, kurus vieno intereses kopīgi pavadīt brīvo laiku,
spēlējot spēles vai rotaļas. Vislielākais prieks bērniem ir
spēlēt spēles kopā ar pieaugušajiem, ko viņi labprāt cenšas
izmantot, uzrunājot centra darbiniekus. Otra – uzticīgākā
dienas centra publika ir seniori, kas katru mēnesi 1-2 reizes
pulcējas dienas centrā, lai kopīgi spriestu par aktivitātēm,

Pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests” jau 10. gadu Saldus novadā
organizē Senioru dienu.
Sociālā dienesta sociālā darbiniece
darbam ar pensijas vecuma personām
Inta Vanaga par šo pasākumu saka:
“Šogad, atzīmējot pasākuma 10 gadu
jubileju, plānojam noslēgt pasākuma
formātu, kuru šo laiku neesam
mainījuši. Šie ir svētki senioriem.
Pasākuma pirmā daļa ir veltīta kādam
tematam – iepazīstinām ar dažādu
profesiju pārstāvjiem. Šo gadu laikā
pasākumā viesojušies tiešām daudz
profesiju pārstāvji ne tikai no Saldus novada, bet arī viesi no citiem
novadiem. Otrajā daļā seniori tiek
iepriecināti ar kādu mākslinieku
sniegtu koncertu. Būs arī Sociālā
dienesta darbinieku ansamblis, kam ir
brīnišķīgs skanējums.”

Madara Mūrniece, sociālā
darbiniece, dienas centra vadītāja●

Piektdiena 8.00-16.00

Ar bērnu smaidiem un viņu jautro čalošanu ir atnācis
rudens un skolas laiks, un līdzi tam atdzīvojies Pampāļu
dienas centrs.

Jau 10. gadu tiek
organizēta Senioru
diena

Esiet laipni gaidīti Ezeres dienas
centrā!

Otrdiena 8.00-17.00

Pampāļu dienas centrā 
Seniori – aktīvākie

Pusdienas pārtraukums no plkst.
12.00 līdz 13.00.

kurās gribētu piedalīties, gatavojas izbraukuma braucieniem un pasākumiem uz citiem pagastiem.
Pampāļu dienas centrs ir iesaistījies projektā “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā”. No augusta beigām līdz oktobra
sākumam ir notikušas trīs projekta sniegtās aktivitātes:
nūjošanas nodarbība, nodarbība par stresa ietekmi uz
veselību un par atkarībām un līdzatkarību. Liels paldies
tiem, kuri izrādīja interesi par piedāvātajām aktivitātēm.
Pagasta aktīvākie seniori atsaucas katram jaunam
izaicinājumam, atgūstot iemaņas, ko nebija iespējams
apgūt pirms 10 vai 15 gadiem.
Dace Daugele, sociālā darbiniece, dienas centra
vadītāja●

Šogad profesija, ar ko tuvāk tika
iepazīstināti seniori, bija deputāts.
Sarunas tēma: ar politiķiem bez politikas. Deviņi Saldus novada domes
jaunievēlētie deputāti bija ieradušies
uz pasākumu, lai iepazīstinātu ar sevi,
saviem uzskatiem un savu ikdienu.

nas ar deputātiem, savukārt noslēgumā
uzstājās duets – Annija un Aivis no
Bēnes.

Pasākumā sirsnīgu noskaņu uzbūra
Sociālā dienesta darbinieču ansambļa
dziedātās dziesmas un sirsnīgās saru-

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

Izsakām pateicību Intai Vanagai
par šī pasākuma idejas radīšanu un
pasākuma organizēšanu!
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SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Vecāki,
kuru
bērniem
ar
invaliditāti
projekta
“Kurzeme
visiem” ietvaros ir veikta individuālo
vajadzību izvērtēšana un izveidoti
individuālie atbalsta plāni, aicināti
izvēlēties nepieciešamākos no tajos
rekomendētajiem pakalpojumiem un
pieteikties to saņemšanai pašvaldības
sociālajā dienestā.

Vecāki pieteikt savu bērnu
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta
plāna izstrādei varēja no 2016. gada
augusta līdz pat 2017. gada janvārim
pašvaldību sociālajos dienestos visā
Kurzemē. Kopumā pašlaik Kurzemē
ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni
277 bērniem ar invaliditāti, tajos
iekļaujot rekomendācijas par bērna
ikdienas vajadzībām un attīstībai
nepieciešamajiem
pakalpojumiem,

tai skaitā atbalsta pakalpojumiem
vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā
iesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits
un/vai ergoterapeits) norādījuši uz
vairāk nekā 40 dažādiem sabiedrībā
balstītiem sociāliem un vispārējiem
pakalpojumiem, kuru pieejamība
Kurzemē būtu vēlama bērnu ar FT
un viņu ģimenu dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
Katra ģimene no atbalsta plānā
rekomendētajiem
pakalpojumiem
bez maksas var saņemt četrus pakalpojumus bērnam un divus vecākiem.
Lai pašvaldība varētu sākt organizēt
izvēlēto pakalpojumu sniegšanu,
aicinām vecākus doties uz pašvaldības
sociālo dienestu ar iesniegumu
par
nepieciešamajiem
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek
īstenots Kurzemē līdz 2022. ga
dam kā daļa no Latvijā notiekošā
deinstitucionalizācijas (DI) proce
sa, kura būtība ir ilgtermiņā radīt
tādu sociālo pakalpojumu un at
balsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā
balstītus pakalpojumus un maksimāli
samazina ilgstošas sociālās aprūpes
iestādēs esošo personu skaitu.

Lai saņemtu papildu informāciju,
aicinām sazināties ar projekta
“Kurzeme visiem” vadītāju Ingu
Kalniņu, tālrunis: 27008743, e-pasta
adrese:
inga.kalnina@kurzemesregions.lv.
Inese Siliņa, projekta “Kurzeme
visiem” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte”
projekta“Pēti, domā, radi!” aktivitātes ir noslēgušās
Šī projekta mērķis bija praktiski
vērojot, darbojoties un spēlējoties,
izraisīt bērnos interesi par eksaktajām
zinātnēm, radot priekšstatu par
dažādām profesijām.
Projekta
aktivitātes:

laikā

notika

četras

1. devāmies uz Saldus vidus
skolu, kur guvām pirmos iespaidus
par skolu. Iepazināmies ar eksakto
zinātņu iespējām skolā, vērojām un
veicām eksperimentus;
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2. pieredzes rītā “Mana profesija” aicinājām ciemos PII “Zīlīte”
audzēkņu vecākus. Vecāki dalījās
pieredzē un stāstīja par savu profesiju;
3. bērnu un vecāku radošo darbu
parādē tika izstādīti lieli, telpiski
priekšmeti, kas izgatavoti no otrreiz
izmantojamiem materiāliem, kuri tika
izvietoti PII “Zīlīte” teritorijā;
4. radošā dienā “Radi pats”. Tēli –
celtnieciņš un ķīmiķis – aicināja
bērnus darboties pie trīs jaunajiem

mobilajiem galdiem ar konstruktoriem un spēlēm, attīstot loģisko
domāšanu. Mazākie bērni priecājās
par darbošanos multifunkcionālajā
smilšu kastē, ar smiltīm un ūdeni.
Projekts
tika
īstenots
ar
nodibinājuma “CEMEX Iespēju
fonds” atbalstu!

Laima Balode, pirmsskolas
skolotāja●

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Noslēdzies projekts “Tīklojums”
Noslēdzies
Saldus
novada
pašvaldības
īstenotais
projekts
“Tīklojums” (līg.nr. 2-25/3), kas
finansēts Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam
valsts budžeta ietvaros.

Savukārt, darbnīcā “Ideju laboratorija”, kur piedalījās arī jaunieši,
apgūts, kā sagatavot un nodot
informāciju saistošā veidā žurnālistes
Ances Siliņas lekcijā, praktiski veidota informācijas aprites nodrošināšanas
shēma.

Projekta vispārējais mērķis bija
veicināt jauniešu līdzdalību darba ar
jaunatni sistēmas pilnveidē. Projekta
ietvaros tika izvirzīti mērķi izveidot aktīvo jauniešu sadarbības tīklu,
stiprināt darbā ar jaunatni iesaistīto
speciālistu savstarpējo sadarbību,
pilnveidot
informācijas
aprites
nodrošināšanas sistēmu un uzlabot
mājas lapu www.saldusjauniesiem.lv.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, notika dažādas darbnīcas un pieredzes
apmaiņas braucieni uz Saldus novada
pagastiem.

Vasaras sākumā darbnīcas “Diennakts Šķūnī – Es un medijs” ietvaros
jauniešiem notika Māra Rešņa vadītā
nodarbība par pašprezentāciju, Saldus novada laikraksta “Saldus Zeme”
žurnālistes Agritas Maniņas, “Saldus
Radio” programmas vadītājas Edītes
Irbes, kā arī reklāmu tekstu un interneta rakstu autora Viestura Knopkena
vadībā tika diskutēts par sadarbību
ar medijiem. Jaunieši mācījās veidot
dažādus rakstus, publikācijas katrā
no attiecīgajiem medijiem, analizēja
līdzšinējo www.saldusjauniesiem.lv
mājaslapu un veidoja uzlabotās vīziju.

Maija sākumā speciālistu darba
grupas darbnīcā “Inventarizācija”
izvērtēta un analizēta iepriekšējā
sadarbība darbā ar jaunatni, definētas
esošās problēmas un modelēti to
iespējamie risinājumi.

Vasarā notika četri pieredzes
apmaiņas braucieni uz Saldus novada Zaņas pagasta rīkoto pasākumu

Augusta sākumā uzlabota un izveidota mūsdienīga mājaslapa www.saldusjauniesiem.lv.

“Ūdenssvētki”, Pampāļu pagasta
“Sporta svētkiem”, Jaunlutriņu pagasta “Jauniešu dienu”, kā arī “Slūžu
svētkiem” Ezerē. Visos braucienos
jaunieši piedalījās un sacentās ar citiem
jauniešiem dažādās individuālajās un
komandu sacensībās, kopā atpūtās,
sportoja un labi pavadīja laiku!
Projekta
noslēgumā
secināts,
ka veidojas jauns jaunatnes darbā
iesaistīto speciālistu sadarbības mo
delis, palielinājusies jauniešu un arī
pārējās sabiedrības informētība par
jauniešu iespējām un darba ar jaunatni
nodrošināšanu. Tehniski, saturiski
un vizuāli pilnveidota un uzlabota
mājas lapa www.saldusjauniesiem.
lv, kas ir kā galvenā informācijas
vietne gan novada jauniešiem, gan
sabiedrībai kopumā. Pats galvenais
projekta aktivitātēs bija liela jauniešu
līdzdalība un iesaiste.
Paldies projekta vadītājai Lienei
Klagišai.

Laura Ūžele un Laima Tiļļa, JIC
“Šķūnis” jaunatnes darbinieces●

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Saldus pamatskolā projektu
darbs neapsīkst
Saldus pamatskola lepojas, ka
pēdējo 5 gadu laikā skola aktīvi
iesaistījusies 14 dažādos Eiropas un
Ziemeļvalstu finansētajos projektos.
Vairāki no šiem projektiem jau
realizēti, daži turpinās, citi pašreiz tiek
uzsākti.

Jau trešo gadu daudzi skolas pedagogi turpina aktīvi apgūt angļu valodu,
lai pārliecināti iekļautu CLIL metodi
savu mācību priekšmetu stundās,
kvalitatīvi piedalītos profesionālās
pilnveides kursos Lielbritānijā un
kopā ar skolēniem aktīvi iesaistītos

starpskolu
projektos.

stratēģiskās

partnerības

Erasmus+
“Atbalsts
skolu
pedagoģiskam personālam” projekta
ietvaros vasarā kursos Lielbritānijā
bija mūzikas skolotāja Iveta Logina,
ģeogrāfijas un vēstures skolotāja
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Anda Zavitska un angļu valodas
skolotāja Santa Brauča. Šajā rudenī
vēl trīs skolotājas dosies uz kursiem
Lielbritānijā – sporta skolotāja Lāsma
Rumpe, vizuālās mākslas skolotāja
Evika Zabarovska un sākumskolas un
informātikas skolotāja Dace Neizaka. Skolotājas apgūst ne tikai jaunas
metodes savu priekšmetu mācīšanā,
bet iegūst arī praktisku pieredzi,
viesojoties Lielbritānijas skolās,
diskutējot ar skolotājiem no citām
Eiropas valstīm, apmeklējot dažādus
kultūras pasākumus un vēstures objektus. Nākošā gada pavasarī divas
nedēļas Kembridžā mācīsies angļu
valodas skolotāja Evita Dureika, bet
nedēļu Opavas pamatskolā Čehijā
ar kolēģu pieredzi skolas darba
un mācību procesa organizēšanā,
iekļaujot CLIL metodi, iepazīsies direktores vietniece izglītības jomā Gita
Leja un sākumskolas un informātikas
skolotāja Dace Neizaka.
Skola turpina realizēt projektu
“Iesim spēlēt laukā!”. Visu mācību
gadu skolotāja Anita Raude kopā ar
saviem audzēkņiem turpinās apgūt un
izmantot dažādas aktivitātes, interesanti un radoši apgūstot mācību vielu
un kvalitatīvi pavadot brīvo laiku.
Oktobra beigās grupa skolēnu kopā ar
skolotājām dosies mācīties un aktīvi
darboties pie saviem projekta part
neriem Rumānijā.
Sākot ar šī gada 1. septembri, divu
gadu laikā Saldus pamatskolā tiks
īstenoti divi jauni Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas stratēģisko
skolu partnerību projekti.
1) “C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration and Language” –
“Radošums, mācīšanās, iedvesma
un valoda”
Galvenā tēma – inovatīvs veids
svešvalodu apguvei, integrējot to
citos mācību priekšmetos – CLIL
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metodikas izmantošana mācību un
mācīšanās procesā. Dalībvalstis –
Somija, Spānija, Polija, Čehija, Latvija. Tā kā valodām ir liela nozīme
mācību programmās visā Eiropā,
projekta mērķis ir izstrādāt satura un
valodas integrētas apguves mācīšanu.
Lai sasniegtu projekta mērķi, svarīgi ir
apzināt CLIL prakses dažādās valstīs
un sekmēt sadarbību konkrētu CLIL
programmu īstenošanā, izstrādājot
sistēmas un metodes, kas uzlabos
valodu izglītības kvalitāti. Projekta
gaitā notiks informācijas apmaiņa par
CLIL praksi un apmācības dažādu
priekšmetu
skolotājiem
Eiropas
valstīs, izmantojot informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas kā galvenos saziņas līdzekļus.
Plānotās aktivitātes koncentrējas
uz zināšanām par citu Eiropas valstu kultūru, valodas un amatniecības
jomām, dizainu, tehnoloģijām. Projekta gaitā tiks izveidoti mācību materiāli
mājturības un tehnoloģiju un citos
ar dizainu un tehnoloģijām saistītos
mācību priekšmetos angļu valodā, un
pēc tam ieviesti pamatskolas mācību
procesā, lai uzlabotu kvalitatīvās un
kvantitatīvās angļu valodas zināšanas.
Projekta gaitā tiks veicinātas skolēnu
radošuma prasmes un spēja izgudrot
ko jaunu, praktiski izstrādājot savus
risinājumus. Skolēniem vecumā no
7-11 gadiem būs iespēja praktiski
mācīties lietu tapšanas norisi, paralēli
apgūstot svešvalodu.
2) “En un entornoamable, aprendemos y somos mejores” (spāņu
val.) - “Draudzīgā vidē mācīties
vislabāk”
Galvenā tēma – iekļaujošās
izglītības aktivitāšu apzināšana un
praktizēšana skolas vidē un sabiedrībā,
draudzīgas līdzāspastāvēšanas principu ieviešana gan starp skolēniem,
gan pedagogie. Dalībvalstis – Spānija,
Horvātija, Latvija.

Plānotās aktivitātes un metodika koncentrēsies uz komunikāciju
un sadarbību starp skolēniem un
skolotājiem partnervalstu skolās, lai
radītu drošu vidi, kurā būs vieglāk
mācīties, sasniegt mērķus un būt
veiksmīgiem cilvēkiem. Skolēniem
būs iespēja projekta gaitā caur
aktivitātēm/darba grupām iepazīt/
izspēlēt dažādas dzīves situācijas,
kuras liek viņiem uzdot jautājumus,
izpētīt, panākt vienošanos un meklēt
problēmas risinājumus. Tas attīstīs
skolēnos emocionālo inteleģenci,
empātiju,
pašapziņu,
pašcieņu,
uzklausīšanu u.c. sadarbības prasmes.
Skolas pedagogi kopā ar skolēniem
ir ieinteresēti darboties arī virtuālos
projektos Eiropas skolu sadarbības
tīklā eTwinning.
Tikko projektu “Smurfs Eiropā”
uzsākusi sākumskolas skolotāja Rasa
Štromane un 4. b klase.
Leģenda stāsta, ka Smurfam patīk
ceļot Kosmosā, bet nu laiks iepazīt
Eiropu.
27 Francijas klases – katrai klasei
viena valsts, kuru iepazīt – kultūru,
valodu, ģeogrāfiju, vidi utt. Latvijas
partneris – 22 skolēni Michel Thoury
skolā SaintJames, Francijā.
Tagad gaidām pirmo uzdevumu.
Projekts ilgs gadu, katru mēnesi
skolēni iesaistīsies kādā aktivitātē.
Projektā paveiktais būs apskatāms
izstādē Francijā.
Plānojot un rakstot projektus,
skolas mērķis ir neieslīgt rutīnā,
meklēt dažādus veidus, kā padarīt
mācīšanos un brīvā laika pavadīšanu
interesantu, kā dot iespēju skolotājiem
un skolēniem, izmantojot Eiropas un
Ziemeļvalstu finansētos projektus,
apgūt jaunas zināšanas un pieredzi un
paplašināt Eiropas dimensiju.

Saldus pamatskolas kolektīvs●

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES
“Dzejas dienu maratons – 2017”

Zvārdes pagasta amatierteātris “Karameles” ar skeču “No lauku puikas par pilsētas švaukstu” Saldus tirgus laukumā

Septembris ir dzejas mēnesis. Sagaidot Dzejas dienas,
Saldus pilsētas bibliotēka no 11. līdz 15. septembrim
aicināja ikvienu ar savu klātbūtni kuplināt ikgadējo
piecu dienu dzejas maratonu, kur katrs – bērns, skolēns
vai pieaugušais, varēja apmeklēt sev interesējošu dzejas
notikumu.

Izmantojot
datubāzes, uzzinām
vairāk

Jau pirmajā dienā plašu klausītāju loku uzrunāja aktieris
un dzejnieks Andris Bulis. Vēlāk sekoja muzikāli literāra
tikšanās ar dziesminiekiem Valdi Atālu un Egonu Pičneru.
Romantiska atmosfēra virmoja sarunā “Mīlestības tuvskati”, kur katrs apmeklētājs varēja iepazīt dzejnieku Mirdzas
Ķempes un Ērika Ādamsona daiļradi, iesaistīties diskusijā
un publiski nolasīt kādu sev tuvu šo autoru dzejoli. Jau par
tradīciju kļuvis, ka Dzejas dienu aktivitātes notiek ne tikai
telpās. Arī šoreiz bibliotēka piedāvāja doties ārpus tām –
Saldus ielās. 13. septembrī Saldus tirgus laukumā Zvārdes
pagasta amatieru teātris “Karameles” izspēlēja skeču “No
lauku puikas par pilsētas švaukstu” un lasīja Valda Artava
dzeju. Ar muzikāliem priekšnesumiem publiku priecēja
akordeonistu ansamblis “Akords”.
Dzejas maratona izskaņā mazie lasītāji tikās ar dzej
nieci Maiju Laukmani. Radošā atmosfērā bērni skandēja
M. Laukmanes dzeju un klausījās, kā dzejas tēli atdzīvojas
pašas autores izpildījumā.

informāciju par novada uzņēmumiem,
vietām, personām, notikumiem utt.

Plašs piedāvājums pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās
Saldus pilsētas bibliotēka aicina bibliotēkas kolekcijās. Periodika.
ikvienu interesentu lietot bibliotēkā lv iekļauts aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu. Šeit
pieejamās datubāzes.
lasāmi 20. gs. pirmajā pusē iznākušie
Tās noderēs skolēniem un studen- laikraksti, tostarp arī “Saldus Avīze”,
tiem zinātniski pētniecisko un kursa “Saldus Balss” un “Saldus Ārēs”, bet
darbu izstrādei, kā arī ikvienam žurnāla “Atpūta” cienītājiem pieejami
pieaugušajam ļaus rast nepieciešamo 1911.–1940. gada numuri. Portālā
informāciju par dažādām tēmām – Grāmatas iekļauts aptuveni 6000
vēsturi, kultūru, pedagoģiju, litera kultūrvēsturiski nozīmīgu grāmatu –
tūru, dārzkopību utt. Ja veidojat dzim- Latvijas un trimdas izdevumi. Unikāla
tas vēsturi, informāciju var meklēt informāciju par zudušām un izmaiņu
tam piemērotos resursos, vienīgais skartām Latvijas kultūrvēsturiskām
nosacījums, personai vai tēmai vērtībām pieejama kolekcijā Zudusī
jābūt minētai publikācijās, grāmatās Latvija, kas satur digitalizētas senu
vai norādēs, tad datubāzes, pēc zīmējumu kopijas, atklātnes un
atslēgvārda, to sameklēs.
fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām
līdz mūsdienām.
Saldus un Brocēnu novadu
bibliotēku kopkatalogā pieejamas
Letonika.lv nodrošina piekļuvi
divas datubāzes – Elektroniskais enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta
katalogs un Novadpētniecība. Iz- literatūrai, attēliem, audio un video
mantojot novadpētniecību, atradīsiet ierakstiem, valodas uzziņām un ci

Saldus pilsētas bibliotēka●
tiem informācijas resursiem. Sākot ar
2017. gadu, Letonika Saldus pilsētas
bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem
pieejama arī attālināti – no mājas datora. Lai iegūtu attālinātu piekļuvi,
jāatnāk uz bibliotēku, kur tiks izsniegta
parole datubāzes izmantošanai mājās.
Īpaši aktuāli skolēniem – 5.-12. klašu
latviešu daiļliteratūras kolekcija pie
ejama tiešsaistē. Ja bibliotēkā papīra
formāta grāmata izņemta, to var lasīt
šajā datubāzē.
Laikrakstu bibliotēka – News.lv
piedāvā publikācijas no centrālajiem
un
reģionālajiem
laikrakstiem.
Bibliotēkas klāsts ir plašs gan nosaukumu, gan laika aptvēruma ziņā.
Datubāze angļu valodā Slavery
in America and the World: History, Culture & Law ir HeinOnline
izdevēja veidota kolekcija, kas pirmo
reizi apvieno visus zināmos juridiskos materiālus par verdzību ASV un
angliski runājošajās pasaules valstīs.
Tajā ietvertas vairāk nekā 1000
grāmatas un brošūras par verdzību no
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SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES

18. un 19.gs., kā arī publikācijas par
verdzību mūsdienās.

Pirmsskolas pedagogiem noderēs
e–žurnāls “Pirmsskolā”, kur var rast
praktisku informāciju, uzzināt par
aktuālāko, lasīt ieteikumus, diskusijas, speciālistu viedokļus, iepazīties ar
Latvijas un ārvalstu kolēģu pieredzi.
Žurnāls sniedz ieskatu jaunākajās
mācību metodēs, mācību materiālos
un piedāvā pasākumu scenārijus.

Detalizētāka
informācija
par
datubāzēm pieejama Saldus pilsētas
bibliotēkas mājaslapā: biblioteka.saldus.lv sadaļā Katalogi un kartotēkas
un Abonētās datu bāzes, kā arī uz vietas bibliotēkā. Informācijas resursiem,
kuru publiska piekļuve ierobežota no
autortiesību turētāju puses (piemēram,
Latvijas digitalizēto video un audio
ierakstu portāls Diva.lv un citi), pilna
pieeja nodrošināta no bibliotēkas interneta tīkla. Papildus minētajiem
resursiem, piedāvājam izmantot arī

citas datubāzes. Iepriekš piesakoties,
apmācām skolēnu grupas, pārējie
interesenti var vaicāt bibliotēkā
individuāli. Esat laipni gaidīti pie
mums – Saldus pilsētas bibliotēkā,
lai izmantotu piekļuvi abonētajām
un brīvpieejas datubāzēm, paplašinot
savas zināšanas no uzticamiem
informācijas avotiem.
Andra Gaigala, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre – ESIP
koordinatore●

AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
Tuvojas amatierkolektīvu vadītāju sumināšanas pasākums
“Kristāla Zirgs”
Katrs kolektīvs ir Latvijai svarīgs ar
to, ka kopj un saglabā tautas kultūras
un mākslas vērtības, ar atšķirīgo un
savam kolektīvam vien raksturīgo
darīdams krāsainu kopējo kultūras
paleti. Šajā procesā ļoti nozīmīga ir
kolektīva vadītāja loma – viņa spējai
pulcēt ap sevi radošus cilvēkus, aizraut un motivēt, lai ar ļoti labiem
panākumiem savu sniegumu rādītu ne
tikai mūsu novadā, bet arī Latvijā un
pasaulē.
Saldus novada amatiermākslas
kolektīvos darbojas visu paaudžu,
dažādu tautību un sociālo grupu
ļaudis.

Iedibinot gada balvas “Kristāla
Zirgs” tradīciju, bija vēlme vienā
pasākumā koncentrētā veidā parādīt
visa novada amatiermākslas kolektīvu

sezonas veikumu. Un tas ir izdevies!
Katru reizi ar lepnumu un apbrīnu
ir iespēja paraudzīties uz to, ar kādu
aktivitāti, profesionālo novērtējumu
un pat misijas apziņu strādā kolektīvi
un to vadītāji. Šie svētki ir kā
pateicība visiem kolektīvu vadītājiem,
bet “Kristāla Zirgu” saņems laureāti
sešās nominācijās. Tas ir skaists
apliecinājums ieguldītam darbam
un labam augsta līmeņa rezultātam
amatiermākslā. Arī jūs varat ieteikt
balvas pretendentu līdz 11. oktobrim.
Pieteikuma anketa www.saldus.lv.
Zaiga Vēja, kultūras projektu
vadītāja●

SPORTA AKTUALITĀTES
Latvijas rallijsprinta čempionāta noslēdzošais
posms notika Saldū

Latvijas rallijsprinta čempionāta
noslēdzošais posms notika Saldū

30. septembrī Saldus pilsētas centrā
starts tika dots šī gada Latvijas rallij
sprinta čempionāta noslēdzošajam
posmam, kur ar 1. starta numuru
startēja Eiropas rallija čempionāta
(ERC) dalībnieki Nikolajs Grjazins un
Jaroslavs Fjodorovs.
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Svinīgā atklāšana norisinājās O.
Kalpaka laukumā, kur pasākuma
apmeklētāji un sportisti varēja vērot
Zumbu ar Zani Ilenāni un dejotājām.
Pasākuma “Rallijs Saldus 2017”
balss visas dienas garumā bija Oskars
Kaņeps-Kalniņš, kuru varēja dzirdēt
arī Saldus Radio tiešraidē.
Uzrunājot klātesošos un sportistus,

Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts uzsvēra, ka
esam vēsturiskā mirklī, jo šāda
līmeņa rallijs Saldū vēl nav bijis un
skaidrs, ka šāds pasākums nebūtu
iespējams bez mūsu lielākajiem novada rallija fanātiķiem – Gata un
Ivetas Krastiņiem. Priekšsēdētāja
vietnieks teica lielu paldies organizatoriem – “EVEautosports” komandai,

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts ar zaļo karogu dod startu
pirmajai rallija māsīnai, kura devās trasē

kā arī īpaši pateicās Gatim un Ivetai
Krastiņiem. M. Zusts visiem sportistiem novēlēja, lai viss izdodas un
tiek līdz finišam, kā arī mudināja
visus līdzjutējus aktīvi sekot līdzi 32
numuram, ar kuru trasē devās mūsu
novada pārstāvis Uldis Andersons. M.
Zusts piebilda, ka ļoti, ļoti cer, ka vēl
lielākā un kuplākā skaitā tiksimies arī
nākamgad!

Pēc uzmundrinošām uzrunām Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts ar zaļo karogu deva
startu jaudīgajai “Škoda Fabia R5”
mašīnai, ar kuru trasē devās Grjazins/
Fjodorovs.

2017. gada OKTOBRIS

sacensības izmanto, lai Kurzemes
ceļos patrenētos pirms ERC posma
“Rally Liepāja”. Grjazins piebilda, ka
šīs dienas trase esot ļoti ātra.
Rallijsprinta “Rallijs Saldus 2017”
organizatore Iveta Krastiņa informēja,
ka trasē kopumā devās 35 ekipāžas
un dalībnieki pārstāvēja sešas valstis.
Uz starta stājās arī vairākas spēcīgas
rallija ekipāžas, kas sacentās par
augstākajām vietām, bet pārliecinošu
uzvaru kopējā ieskaitē guva Nikolajs
Grjazins un Jaroslavs Fjodorovs ar
“Škoda Fabia R5”. Mūsu novadnieks –
Uldis Andersons – bija spiests izstāties
no sacensībām 2. posmā, jo šoreiz
pievīla automašīnas ātrumkārba.
Rezultāti pieejami www.4rati.lv
mājas lapā.
Rallijsprints “Saldus 2017” nori
sinājās sešos ātrumposmos, kas bija
izveidoti Kursīšu un Nīgrandes pagastos.
Zane Šteina, Saldus p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

Pirms starta latviešu vienības
“Sports
Racing
Technologies”
pārstāvis Grjazins atzina, ka šīs

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Saldus novada jaunieši Orientējās jauniešu iespējās

22. septembra pēcpusdienā notika Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas
centra “Šķūnis” un Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
rīkots
pasākums
“Orientējies
jauniešu iespējās”.

Saldū un Saldus novadā jauniešiem
ir dažādas iespējas kā lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, kā būt aktīviem
jauniešiem, kā attīstīt savas prasmes,
kā saņemt atbalstu no pašvaldības,
tāpēc pasākuma mērķis bija sportiskā
gaisotnē un jauniešiem saistošā veidā
iepazīt šīs iespējas. Orientēšanās
sacensības noritēja pa komandām,
katrai bija jāveic uzdevums JIC
“Šķūnis” telpās, kā arī dažādi interesanti un izzinoši uzdevumi Saldus
pilsētā.
Pēc sacensībām par muzikālo
noformējumu un ballītes gaisotni
parūpējās DJ Ziggy. Savukārt, gardas

uzkodas dalībniekiem un pasākuma
apmeklētājiem sarūpēja piesaistītie
sponsori, vietējie ražotāji – AS “Druva Food”, SIA “Canelle Bakery”, SIA
“Saldus pārtikas kombināts”.
Pēc jauniešu domām, pasākums
bija izdevies, viņi ne tikai uzzināja
daudz jaunas informācijas par
iespējām Saldū un Saldus novadā, bet
arī baudīja ballīti!
Liels paldies visiem dalībniekiem
un organizatoriem par darbu! Kopā
mēs varam!
Laura Ūžele un Laima Tiļļa, JIC
“Šķūnis” jaunatnes darbinieces●
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PAGASTU AKTUALITĀTES
Ezerē notika
“03’ Pierobežas
festivāls”

Mažeiķu pamatskolas ansamblis un
deju kolektīvs “Fantāzija”, Ezeres
un Nīgrandes pagasta sieviešu kori,
“Suitu dūdenieki” no Alsungas, Biks
tu vīru vokālais ansamblis “Optimisti”, senioru vokālais ansamblis
“Dzirkstele”, Tukuma kultūras nama
folkloras un ziņģu kopa “Avots”,
īpašie viesi – Tomass Kleins un Jānis
Narkevics.
Loterija, spēles, atrakcijas un dažādi
pārsteigumi pasākuma dalībniekus
priecēja visas dienas garumā.

17. septembrī Ezerē notika nu jau
par tradīciju tapušais “03’ Pierobežas
festivāls”.
Lielezeres muižas apbūves un
Lielezeres parka teritorijā vienkopus
pulcējās amatnieki un mājražotāji,
tautas daiļamatu meistari no Latvijas un Lietuvas. Vērienīgākais Latvijas – Lietuvas pasākums “Ezere –
vieta, kur pazūd robežas” apvienoja
tradicionālās kultūras, amatniecības,
mājražošanas un seno amatu prasmju
apguvi. Viss noritēja mijiedarbībā ar
tautā iemīļotu skatuves mākslinieku
uzstāšanos un sportiskām aktivitātēm.
Festivāls pulcēja daudz pagasta
ļaudis, apkārtējo pagastu iedzīvotājus,
viesus, festivāla dalībniekus un
māksliniekus no Lietuvas. Pasākuma
ietvaros notika skrējiens Lietuva -Latvija, kurā piedalījās 84 dalībnieki.
Distances garums 4,5 km. Uzvarētāji
skrējienā pa vecumu grupām: Juris
Zilvers, Mārtiņš Brauhbārs, Signe
Birkenberga, Patrīcija Tiļļa, Kārlis
Samsonovs, Normunds Apriķis, Daina
Gakute.
Pasākumu piedalījās gan pašmāju,
gan Lietuvas mākslinieki: Sedas
pūšamo instrumentu orķestris “Griaustinis”, Mažeiķu skolēnu nama
deju studija “Saule”, Vītiņu vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Robežnieki”,
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Ezernieki var lepoties un teikt
lielu paldies pasākuma rīkotājiem,
dalībniekiem un visiem māksliniekiem
par skaisto pasākumu Ezerē.

Kursīšu pagasta
aktualitātes
7. septembrī Kusrīšu bibliotēkā
atsākās krustvārdu mīklu risināšanas
čempionāts. Uz 4. posma 1. kārtu
pulcējās 10 dalībnieki, lai stundas
laikā atrisinātu trīs dažādas mīklas –
divas klasiskās un riņķvārdu mīklu.
Līdz 28. septembrim bibliotēkā
bija apskatāma izstāde “Saldus novada tautastērpi”, kura tika veidota sadarbojoties ar Saldus novada
pagastu un pilsētas kolektīviem,
biedrībām un privātpersonām, kuru
īpašumā ir Saldus novada pagastiem raksturīgie tautastērpi vai to
detaļas. Tautastērpu komplekti ir
gatavoti pēc vēsturiskām ziņām,
materiāliem un pieejamajiem paraugiem, trūkstošās detaļas pieskaņojot
atbilstoši kolektīva vajadzībām, raks
turam un reģiona īpatnībām. Izstādē
bija apskatāmi Lutriņu, Zvārdes,
Sātiņu, Rubas, Pampāļu, Nīgrandes,
Ezeres un citi tautastērpu komplek
ti, kā arī to detaļas no dažādiem
īpašniekiem. Izstāde raisīja interese
sabiedrībā par tautastērpu krāšņumu
un izgatavošanas iespējām. Izstāde
notiek biedrības “KABata” sadarbībā
ar bibliotēku un kultūras darba orga-

nizatori realizētā projektā “Pucējies,
rotājies, lielus svētkus gaidīdama” ar
biedrības “KIT” finansiālu atbalstu
projektā “Es radu Latviju – es daru
Latviju”.
Kursīšu amatierteātris “Kodols”
piedalījās Cieceres gadatirgū Kapelleru nama sētā, kur izspēlēja variāciju
par tēmu “Īsa pamācība mīlēšanā”,
dziedāja, zīlēja un veidoja tirgus
atmosfēru.
18. septembrī Kursīšu kultūras
darba organizatore aicināju ļaudis
uz Dzejas dienu pasākumu, kurā ar
jauno koncertprogrammu – dzej
koncerts “Tas, kas uz tava pleca”
viesojās Liepājas teātra aktrise Sigita
Jevglevska un ģitārists Māris Kupčs.
Koncertā izskanēja saldenieka Māra
Čaklā dzeja un dažādu komponistu ar autora dzeju tapušās dziesmas. Pasākumu apmeklēja pagasta
iedzīvotāji un viesi. Paldies visiem,
kuri nenobijās no laikapstākļiem,
atnāca un baudīja koncertu.
23. septembrī bibliotēkā notika
pasākums “Būt vienai no...” tikšanās
ar dzejnieci, dramaturģi, rakstnieci un
režisori Ingu Gaili. Pasākuma ievadā
Kursīšu amatierteātris “Kodols” bija
sagatavojis dzejas performanci ar
viešņas dzeju. Pasākuma apmeklētāji
varēja iepazīt Ingas Gailes interesanto
personību, dzejas tapšanas smalkumus
un dzīves uzskatus. Diskusija izvērtās
par I. Gailes romānu “Stikli” tā tapšanu
un tajā apskatīto vēstures faktu. Dzej
nieces izpildījumā skanēja viņas radītā
dzeja, kas klausoties skanēja pavisam
savādāk, interesantāk, nekā lasot
pašiem. Pasākums notika Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra iz
strādātā projekta “Portrets tuvplānā
(5)” ietvaros ar VKKF finansiālu
atbalstu.
Līdz 30.09. Kursīšu bibliotēkā bija
apskatāma Dzidra Lāces gleznu izstāde
“Ziedi un ainavas” un kursīšnieka
Andra Spēlmaņa kolekcijas izstāde
“Nozīmītes”. Izstādē varēja iepazīt

PAGASTU AKTUALITĀTES
100 dažādas nozīmītes no dažādiem
pasākumiem, valstīm, notikumiem.

Zaņas pagasta
aktualitātes sportā
un kultūrā
9. septembrī Saldū norisinājās
sportisks pasākums “99 vingrinājumi
Latvijai”. Dalībniekiem bija jābūt
vispusīgi attīstītiem un zinošiem, jo
vingrinājumi bija jāizpilda 22 stacijās,
kuras vadīja dažādas sporta biedrības,
klubi vai organizācijas. Vingrinājumos
tika iekļauti elementi no futbola,
basketbola, volejbola, florbola, lakrosa spēlēm, cīņas, smagatlētikas,
vieglatlētikas, orientēšanas, riteņ
braukšanas, tenisa, virves vilkšanas,
klinšu kāpšanas veidiem, kā arī
tehnisko sporta veidu elementiem.
Zaņas pagastu pārstāvēja astoņi sportiski dalībnieki. Septiņi dalībnieki
pārstāvēja biedrību “Virāža-Z” un
viens SIA “Kols”. Vislabāk veicās
M-1 grupas dalībniekiem Tomam
Makārovam – 2. vieta un Mārtiņam
Uščinam – 6. vieta. Visi Zaņu
pārstāvošie dalībnieki kopvērtējumā
izcīnīja vietas pirmajā simtniekā.
Biedrība “Virāža-Z” vadīja vienu no
tehnisko sporta veidu stacijām. Viņi
bija izdomājuši sacensības ar laika
kontroli vieglajā automašīnā un ap to.
9. septembrī pārstāvji no Zaņas
piedalījās arī Novadnieku sporta
svētkos.
17. septembrī Ezerē norisinājās
skrējiens “Lietuva-Latvija”. Starts tika
dots pie Vaidminas upes tilta Lietuvā,
bet dalībnieki finišēja Ezerē. Šajā
skrējienā Zaņas pagastu un biedrību
“Virāža-Z” pārstāvēja 10 dalībnieki.
Zaņenieki izcīnīja arī godalgotas vietas.
9. septembrī Zaņas pagasta
d ienas centrs sadarbībā ar kultūras
darba organizatori Lāsma Rudovicu
organizēja 6. Sēņošanas čempionātu.
Sēņotāju nebija daudz, taču bija divi

drosmīgie, kuri divas stundas devās
mežā un kopā salasīja 4,5kg sēņu.
Sēņu klāsts bija plašs, tika atnestas
gailenes, viena baravika, beciņas,
sviesta bekas, vilnīši u.c. gardas un
ēdamas sēnes. Zaņas pagasta sociālā
darbiniece Irma Ruzga un kultūras darba organizatore izcepa gardas picas un
pagatavoja rupjmaizes kārtojumu, ko
varēja nobaudīt sēņošanas čempionāta
dalībnieki.

Vadakstes pagasta
aktualitātes
23. septembrī Vadakstes pagasta
bibliotēkā notika Dzejas dienām
veltīts pasākums “Kamēr siltas vēl
plaukstas”, kurā piedalījās literātu
biedrība “Spārni” un viesi no Lietuvas. Uz pasākumu bija ieradušies 10
dzejnieki no “Spārniem” – Zonne
Prāmalte, Tatjana Liepiņa, Solveiga
Puķīte no Tērvetes, Gaļina Kravza no
Dobeles, Velga Deksne no Auriem,
Jānis Freimanis no Bikstiem, Biruta
Laijere, Aina Liepa, Inta Balčūna no
Anneniekiem un vadakstniece Inta
Tuza. Lielu prieku visiem sagādāja
viesi no Lietuvas. Savu dzeju lasīja
jaunā lietuviešu dzejniece Vitalija
Žakiene. Valda Bogavičius stabules
pavadījumā tika nodziedāta dziesma
“Pūt, vējiņi” latviešu un lietuviešu
valodā. Pasākums izvērtās ļoti inte
resants, jo satikās dažādu tautību
pārstāvji – latviešu, lietuviešu,
baltkrievu, moldāvu, poļu. Notika iepazīšanās, sadraudzēšanās un
kontaktu apmaiņa. Pēc pasākuma
bibliotēkas vadītāja viesiem izrādīja
Vadakstes muižas telpas un aicināja
pastaigā pa parku.
Paldies
dzejniecēm
Zonnei
Prāmaltei, Solveigai Puķītei un Intai Tuzai par bibliotēkai dāvātajām
grāmatām.
16. septembrī Vadakstes jaunie
novusisti startēja Latvijas jaunatnes
komandu čempionātā Talsos. No vien-

padsmit komandām palikām desmitie,
bet tas ir tikai sākums. Jauniešiem patika un ir doma trenēties, lai nākamgad
startētu atkal un labāk.

30. septembrī Vadakstes sporta zālē
notika volejbola diena.

Zvārdes pagasta
aktualitātes
1. septembris – Zinību diena Striķu
sākumskolā tika svinēta ierasti, bet
tomēr savādāk. Skolu piepildīja
svinīga noskaņa, skolotāji, smaidīgi
bērni un viņu vecāki, daudz rudens
ziedu. Tikai šogad pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērni. Un liels
prieks par 1. klasi, kurā skolas gaitas
uzsāka 13 skolēni.
12. septembrī Zvārdes pagasta
bibliotēkā norisinājās Dzejas die
nu pēcpusdiena. Jauka tikšanās
patīkamā gaisotnē, klausoties Melitas
Boroduško dzejas pierakstos. Radoši
pastrādājot, katrs dalībnieks izveidoja
jauku, personalizētu grāmatzīmi – pēc
savas gaumes un izdomas.
13. septembrī Zvārdes pagasta
amatierteātris “Karameles” sadarbībā
ar Saldus bibliotēku un ansambli
“Akords” piedalījās Dzejas dienu
pasākumā Saldus tirgus laukumā ar
skeču “No lauku puiša par pilsētas
švītu”, kurš tika papildināts ar Valda
Artava humoristiski satīrisko dzeju,
aktieri spēja sasmīdināt visu skatītāju
publiku.
Informāciju sagatavojuši pagastu
kultūras darbinieki, sporta darba
organizatori, bibliotēku un dienas
centru darbinieki●
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PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju gada
20.10. plkst. 15.00 balvas “Kristāla Zirgs” pasniegšanas
pasākums.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Andrejs Osokins un Katrīna Gupalo
džeza teātrī “Pēc pusnakts”. Biļešu cena
15 EUR. Biļetes Saldus novada p/a
7.10. plkst. 18.00
“Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā
3, www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu
pirms pasākuma tā norises vietā.
Ģitārists Mārcis Auziņš koncertā
“Viens”. Biļetes “Biļešu paradīzes”
20.10. plkst. 19.00
kasēs un internetā. Biļešu cena 8, 12 un
15 EUR.
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ, Avotu
ielā 12a
Laura Valtera akustiskais koncerts.
25.10. plkst. 20.00 Biļešu cena 7 EUR, biļetes pieejamas
www.bezrindas.lv.
Izrāde pirmsskolas un sākumskolas
bērnu auditorijai “Zaķi un sarkanās
30.10. plkst. 16.30 zeķes”. Biļetes cena: 3 EUR. Biļetes:
“Saldus TIKS centrs” kasē (Striķu ielā
3) vai 40 minūtes pirms izrādes.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
14.10. plkst. 19.00

Stand-up komēdija “MAČO”. Biļetes
cenas: 8,10,12 EUR. Biļetes iespējams
iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē
(Striķu ielā 3) vai bilesuparadize.lv.

Izrāde bērniem “Īkstīte”. Biļetes cena: 3
EUR. Biļetes: Saldus TIKS centra kasē
vai 40 minūtes pirms izrādes.
Vakarēšana kopā ar režisoru Jāni
Streiču. Vakars, kurā Jānis Streičs un aktieri Karina Lučiņina, Jānis Paukštello,
kā arī muziķis Ēriks Zeps un ansam
blis“Dziga” kopā ar skatītājiem lasīs un
10.11. plkst. 19.00
izdziedās Jāņa Klīdzēja stāstu “ZELTA
KRUSTIŅŠ”. Biļešu cena 10 un 12
EUR. Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS centrs kasē (Striķu ielā 3) vai
www.bilesuparadize.lv
SALDUS PILSĒTĀ
14.10. plkst. 8.00 Rudens tirgus Saldus tirgū.
26.10. plkst. 18.00

28.10. plkst. 8.00 Simjūda dienas tirgus.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstādes “Motosports Saldus novadā”
13.10. plkst. 17.30
noslēgums un sportiskas sarunas.
15.10. plkst. 15.30 Ceļojuma balvas izloze.
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11.10. plkst. 18.00

Stāstījumu cikls “Saldus ielu stāsti”.
Kas ir Tantra? Sarunu vakars ar Elīzu
11.10. plkst. 19.00
Prem Meera.
Masku darbnīca “Lai visi “svētie” stāv
31.10. no plkst.
klāt!” – kopīga gatavošanās konfekšu
16.00 līdz 18.00
medībām un kaimiņu pārsteigšanai.
20.10. – 20.11.
Izstāde “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Izstādes atklāšanas pasākums ar Latvijas
20.10. plkst. 16.00
Sarkanā Krusta pārstāvjiem.
Muzeja izglītojošā nodarbība “Muzeja
Visu mēnesi
draugs”. Pieteikšanās pa tālr. 29357343.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Aijas Princes Galzones gleznu izstāde
1.09. – 31.10.
“Veltījums Latvijas simtgadei”.
Novadpētniecības izstāde “Latvijas
2.09. – 30.11.
BMX piedzimst Saldū”.
Iknedēļas konkurss “Es pazīstu savu
1.10. – 31.10.
novadu”.
Izstāde “Latvijas kultūrceltņu manto4.10. – 31.10.
jums laikmeta griežos”.
9.10. – 31.10.
Izstāde “Kur bērnam augt”.
9.10. – 20.10.
Datorkursi senioriem.
Pasākumu cikla “Stāsti pilnmēness
10.10. plkst. 16.00 vakariem” 4. stāstu vakars “Izstāsti savu
bērnības mīļāko pasaku”.
Literāri muzikāls pasākums “Rudens no18.10. plkst. 14.00
tis”. Tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni.
30.10. – 3.11.
Padziļināti datorkursi senioriem.
Novadpētniecības pasākums “Nopietni
26.10. plkst. 14.00
un nenopietni par bedību tradīcijām”.
KAPELLERU NAMĀ
Dziedināšanās caur tautasdziesmu.
7.10. plkst. 12.30
Informācija pa tālruni 26567689.
“PAKUKO” – pateicies, kusties
kompānijā. Astoņu nodarbību cikls
13., 20. un 27.10.
dvēseles un miesas labsajūtai. Vada
plkst. 18.00
lektors un mācītājs Rolands Eimanis.
Iepriekš pieteikties pa tālruni 29808083.
Rudens jampadracis. Organizē biedrība
21.10. plkst. 15.00 “Žvica” projekta “No tautas pūralādes”
ietvaros.
Zinātniskais teātris “Laboratorium.lv”
ar eksperimentiem. Biļetes cena 4 EUR.
24.10. plkst.13.00 Biļetes: Saldus TIKS centra kasē (Striķu
ielā 3) vai 40 minūtes pirms izrādes.
Visu mēnesi
Rolanda Gustiņa gleznu izstāde.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Orientēšanās
sacensības
“Saldus
kauss 2017”; Saldus novada atklātais
21.10. plkst. 12.00 čempionāts un R. Mankusa piemiņas
kausu izcīņa.
28.10. plkst. 12.00

Skrējiens “Nogāzes pavēlnieks” Saldū,
Kalnsētas parkā.

PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
EZERES KULTŪRAS NAMĀ
Zirņu amatierteātra izrāde M. Zīles lugai
14.10. plkst. 15.00
“Savedējs”. Ieeja bez maksas.
Kino: plkst. 16.00 “Urfins Džīss un viņa
koka zaldātiņi”. Ieeja: 1 EUR. Plkst.
17.10.
18.00 “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Ieeja: 3 EUR
Ezeres pamatskolas 95 gadu jubilejas
21.10. plkst. 17.00
salidojuma svinīgā daļa.
Liepājas leļļu teātra izrāde “Īkstīte”.
26.10. plkst. 11.00
Ieeja: 3 EUR.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Andra Zēgnera fotoizstāde “Signumflo15. 09. – 15.10.
rentis” Jaunauces pilī.
Sarīkojums “Leģendu nakts” Jaunauces
28.10. plkst. 20.00
pilī. Akcijas “Apceļo Latvijas pilis un
– 24.00
muižas” pēdējā diena.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņu tautas namā Ražas svētki.
Dārza brīnumu izstāde, saimnieču zie7.10. plkst. 14.00
mai sagatavoto krājumu degustācijas,
dažādas aktivitātes.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Mārītes Jakovļevas lekcija “Hercoga
25.10.
Jēkaba mantojums” Lutriņu klubā.
Hercoga tirgus un citas jautras izdarības
28.10.
pie Lutriņu kluba.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kino: Plkst. 15.00 “Urfins Džīss un viņa
koka zaldātiņi”. Plkst. 17.00 “Vectēvs,
kas bīstamāks par datoru”. Kalnu
20.10.
kultūras nama zālē. Biļetes cena bērniem
1 EUR un pieaugušajiem 3 EUR.
28.10. plkst. 11.00

Saldus novada Jauniešu forums Kalnu
kultūras namā.

25.11. plkst. 18.00

“Saldus TIKS centrs” sadarbībā ar Kalnu
kultūras namu piedāvā svētku koncertuzvedumu “Dod, Dieviņi” Biļetes Saldus
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, www.
bilesuparadize.lv, kā arī Kalnu kultūras
namā. Biļešu cena 12, 15, 18 un 20 EUR.
Etniski stilizētā koncertuzvedumā satiksies Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Anmary, Uģis Roze, Valters Frīdenbergs,
Kristīne Kārkle (balss, vijole), Kristaps
Krievkalns (taustiņi), Edgars Kārklis
(dūdas, akordeons), Ilze Grunte (ģitāra,
arfa), Armands Treilihs (bass), Gundars
Lintiņš (sitamie instrumenti), dejotāji
Egija Abaroviča, Reinis Rešetins, Liene
Grava un Ģirts Bisenieks.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss
no Saldus, rezervējot vietu biļetes
iegādes laikā. Sīkāka informācija pa tel.
63807443.

PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu kultūras nama amatierkolektīvi sāk jauno sezonu:
Sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstis” – trešdienās plkst.
17.00. Teātra pulciņš – plkst. trešdienās 19.00. Bērnu deju
studija – otrdienās, ceturtdienās – plkst. 17.00 (pirmsskolas vecuma bērni + pirmā klase). Bērnu vokālā studija - ceturtdienās
plkst. 18.00. Folkloras kopa “Pampāļi” – ceturtdienās plkst.
19.00. Skolēnu deju kolektīvs – otrdiena, ceturtdiena plkst.
15.00 (skolas telpās).
RUBAS PAGASTĀ
Jaunlutriņu amatierteātra viesizrāde ar
Laura Gunāra lugu “Latviešu kāzas”,
28.10. plkst. 18.00
režisore Sandra Medne. Rubas tautas
namā. Ieeja bezmaksas.
SALDUS PAGASTĀ
7. Druvas amatierteātra festivāla “Teātra
27.10. plkst. 19.00
karuselis” atklāšana.
Meistarklase. Vada Nacionālā teātra
28.10. plkst. 10.00 aktrise Zane Jančevska un Valdemārs
Šoriņš.
Izrādes Druvas kultūras namā. Ieeja bez
28.10. no plkst.
maksas. Informācija facebook.com lapā
11.00
“Druvas kultūras centrs”.
Saldus pagasta kultūras nama amatierkolektīvi sāk jauno sezonu! Otrdienās un ceturtdienās: pirmsskolas vecuma tautisko
deju kolektīvi: plkst. 15.45 – 2.-4. gadi, plkst. 16.15 – 5.-6. gadi.
Vadītāja Aira Nāruna. Nodarbības notiek PII “Graudiņš” zālē.
Otrdienās un ceturtdienās: plkst. 19.00 Vokālā grupa “Druvas
tonis”. Vadītāja Dina Zariņa. Pirmdienās un ceturtdienās:
plkst. 19.00 Druvas teātris. Režisore Ļuba Kapteine. Tālrunis
29145725. Pirmdienās un ceturtdienās: plkst. 19.30 VPDK
“Druva”. Vadītāja Ina Jurcika. Otrdienās: plkst. 16.00 Druvas
amatnieku centrs. Vadītāja Zinta Vārpiņa. Nodarbības Amatnieku centrā. Trešdienās: plkst. 19.00 deju kopa “Druvas
seniori”. vadītāja Diāna Einmane. Ceturtdienās: plkst. 19.00
Folkloras kopa “Zemturi”. Vadītāja S
 andra Snipke.
VADAKSTES PAGASTĀ
Saldus novada atklātais čempionāts gal14.10. plkst. 10.00 da tenisā Vadakstes sporta zālē.
14.10. plkst. 20.00

Ģimeņu vakars Vadakstes tautas namā.
Foto izstādes “Es mīlu tevi, Vadakste”
21.10. plkst. 17.00 atklāšana Vadakstes muižas pilī. Izstāde
būs apskatāma līdz 28.10.
Leģendu nakts pasākums Vadakstes
28.10. plkst. 17.00
muižas pilī.
ZAŅAS PAGASTĀ
Rudens balle senioriem Zaņas sporta
28.10. plkst. 13.00
angārā. Dalības maksa 2 EUR.
ZIRŅU PAGASTĀ
Spiningošanas un pludiņmakšķerēšanas
14.10. plkst. 6.00 sacensības “Rudens Pakuļi 2017” Pakuļu
ūdenskrātuvē. Tālrunis: 27109325.
ZVĀRDES PAGASTĀ
14.10. plkst. 17.00 Erudīcijas spēle “Zinītis un Nezinītis”.
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