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SALDUS VIDUSSKOLA 

SALDUS, LATVIJA 

Saldus vidusskola ir vispārējās izglītības mācību iestāde Latvijā, tā atrodas Kurzemes 

reģionā.  

Tā tika dibināta 2016.gadā uz skolu tīkla reorganizācijas pamata, kur divas lielākās 

vidusskolas pašvaldībā tika apvienotas vienā reģionālā skolā – Saldus vidusskolā.  

Skola pārņēma lielo abu institūciju pieredzi un tajā pašā laikā ievieš jaunas pieejas, 

nosprauž jaunus mērķus un ievieš jaunas tradīcijas. Skolas mērķis ir nodrošināt  kvalitatīvu 

izglītības vidi, īstenojot mūsdienīgu izglītības procesu. Tās direktore is Inga Mankus.  

Skolā ir 665 skolēni vecumā no 7 līdz 19 gadiem, un personāls – aptuveni 100 

darbinieki, kur 65 ir skolotāji un 30 tehniskie darbinieki. Skola nodrošina skolēnus ar 

izvērstām Angļu valodas, Humanitārās, 

Zinātņu un Sporta pamata izglītības 

programmas, un izvērstas Zinātņu un 

Humanitarās vidusskolas programmas, kā arī 

specializēto integrēto izglītību skolēniem ar 

ierobežotām iespējām.  

Turklāt mūsu skolēniem ir dota iespēja 

iesaistīties izvēles interešu izglītības 

programmās: radošie rokdarbi, datora zinātnes, 

valodas, sports, uzstāšanās māksla – lai 

pilnveidotos dziedāšanā, dejošanā, uzstāšanās, 

zīmēšanā, dažādu sporta veidu apgūšanā u.c.  

Skolas darbiniekiem ir daudzu gadu dažāda pieredze, strādājot ar Nacionāla un 

Eiropas līmeņa projektiem. Mēs esam apņēmušies uzlabot personīgo un profesionālo 

attīstību mūsu skolotājiem, kā arī veicināt iespējas mūsu skolēniem izzināt dažādas kultūras 

un atšķirības skolas programmā, veicināt uzlabojumus svešvalodu apgūšanā un sazināties 

ar janiešiem, aktīvi piedaloties projektos.  

Tas ir svarīgi, lai stiprinātu skolēnu rezultātus, veicināt viņu izaugsmi un palielināt 

motivāciju dažādās jomās kā starpkultūru izpratne, veselība un aktīvs dzīvesveids, zinātne, 

sociālā un pilsoniskā līdzdalība.  

 

 



SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca ir Saldus vecākā celtne. Pirmā mūra baznīca 

Saldū šai vietā uzcelta 1615. gadā par hercoga Vilhelma līdzekļiem. 19.gs. beigās baznīca 

tika pārbūvēta pēc V. Neimaņa projekta. Baznīcā atrodas unikāli mākslas pieminekļi - 

Liepājas meistara K.A. Hermaņa būvētās ērģeles, manierisma stila kancele, 19. gs. 2. pusē 

būvētais altāris ar meistara J. Dēringa altārgleznu u.c. Saldus baznīcu savās gleznās 19. un 

20. gs. mijā attēlojis mākslinieks Janis Rozentāls. Īpaši ievērojama ir viņa diplomdarba 

glezna „Pēc dievkalpojuma". 

 

OSKARA KALPAKA LAUKUMS SALDŪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mūsdienās Kalpaka laukums ir iemīļota vieta dažādām svinībām un koncertiem Saldū vai 

vienkārši vieta, kur sanākt kopā un atpūsties. Tā ir vieta pašā Saldus centrā, kurā tiek 

iedegta Ziemassvētku egle. 1919. gada 10. martā Saldus kļuva par pirmo Kalpaka bataljona 

atbrīvoto Latvijas pilsētu, un jau 1919. gada 14. martā laukumā notika pirmā latviešu 

nacionālā karaspēka parāde. Kā to dienu liecība te novietots piemiņas akmens pulkvedim 

Oskaram Kalpakam, kā arī laukums nodēvēts Oskara Kalpaka vārdā. 

 

PĀRTIKAS KOMBINĀTS "SALDUS GOTIŅA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsdienās neviens tā īsti nevar pateikt, kur meklējami leģendārās „Gotiņas” receptes 

pirmsākumi. Tomēr jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ne viena vien saimniece slavenajā 

Kaucmindes mājturības skolā bija apguvusi prasmi vārīt piena konfektes pēc līdzīgas 

receptes. 1960. gadā konfektes „Gotiņas” uzsāka ražot arī Saldū. Ir arī iespēja doties 

ekskursijā uz pārtikas kombinātu “Saldus Gotiņa”, kur ir iespējams redzēt konfekšu 

veidošanas procesu un nogaršot tikko pagatavotu konfekti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MĀRA ČAKLĀ SKVĒRS AR STRŪKLAKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukumā atrodas strūklaka, kuras nosaukums ir “Medus piliens”. Latviešu dzejnieks 

Māris Čaklais salīdzināja Saldus pilsētu ar „medus pilienu Kurzemes bļodā”. Šī metafora 

palīdzēja rast ideju par strūklakas izvedošanu. Strūklaku veido divas horizontālas medus 

kāres, kuras savieno iespaidīgs medus piliens. Augšējās kāres ir debesu simbols. Apakšējās 

kāres ir zemes simbols. Un mēs - cilvēki – esam kaut kur pa vidu. Lielais medus piliens 

veido saikni starp debesīm un zemi, gluži kā norādot cilvēka vietu telpā.  

Strūklakas skulptūras autors ir Saldū dzimušais skulptors Kārlis Īle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALDUS PILSKALNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldus pilskalns ir ne tikai nacionālais arheoloģiskais objekts, bet arī skaista vieta, 

ko bieži apmeklē, lai izbaudītu skaisto skatu, kas paveras uz Saldu. Pilskalns atrodas blakus 

Saldus ezeram un pastāv daudz leģendu par pilskalnu, lielākā daļa no tiem ir par “saldu 

dzīvi” tajā, tāpēc, ka vārda izcelsme attiecas uz vārdu “salds”. 

Šeit ir viena no leģendām: 

Vietā, kur Saldus atrodas tagad, kādreiz ir bijis liels kalns. Kalna gala mazs zēns 

pieskatīja cūkas no savas saimniecības. Vienu dienu zēns atklāja lielu caurumu kalnā un 

ierāpās tajā. Iekšā viņu sagaidīja ļoti draudzīgi iemītnieki. Viņi piedāvāja viņam saldus 

ēdienus un dzērienus. Vakarā cūkas atgriezās uz saimniecību bez zēna. Visi sāka domāt, kas 

noticis ar zēnu. Viņš atgriezās mājās tikai nākamajā dienā. Viņam jautāja, kur zēns bijis 

visu nakti? Zēns atbildēja: “Saldu ēdu, saldu dzēru, Saldus kalna galiņā”. Kā zēns izrunāja 

šos vārdus, kalns uzsprāga, uz tā vietā izveidojās pilsēta. Tā tas notika – kad tika izrunāts 

pilsētas nosaukums, tā izveidojās kalna vietā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATVIEŠU TAUTAS DEJAS 

(NACIONĀLIE TAUTAS DEJU KOSTĪMI KURZEMES REĢIONĀ) 

 

Svarīga Latvijas kultūras sastāvdaļa ir nacionālais dārgums – Latvijas tautas dejas. 

Latvijas tautas dejām ir sena vesture – to tradīcijas un izcelsme nāk no baltu ciltīm senajos 

laikos. Pēc kāda laika, tautas dejas kļuva formālākas un veidojās kā horeogrāfiski 

iestudējumi, kas balstījās uz tradicionālajiem deju paraugiem. Dejotāji nēsā tautas kostīmus, 

kas ir darināti no vilnas un lina auduma. Dekoratīvie elementi, kuri ir uz audumiem, parāda 

senos simbolus un seno laiku dievības. Kostīmi ir dažādi katram Latvijas reģionam, kostīmi 

reprezentē dejotāji izcelmi. Sievietes galvas rota norāda par viņas ģimenes stāvokli.  

 RUPJMAIZES 

KĀRTOJUMS 

Latvijas ēdieni parāda, cik 

brīnišķīgi tajos savienojas produktu 

dabīgums ar vienkāršību un vienreizēju 

garšu. Tipisks rupjmaize kārtojums sastāv 

no šādiem ingridientiem – rupjmaize, 

cukurs, vaniļa, saldais krējums, 

ievārījums, putots krēms un tas tiek 

pagatavots kārtās.  



VENTAS ŪDENSKRITUMS 

(PLATĀKAIS ŪDENSKRITUMS EIROPĀ) 

 

Ventas ūdenskritums platākais 

ūdenskritums Eiropā, tas atrodas pilsētā 

Kuldīgā, kura izskatās kā viduslaiku 

pilsēta. Ūdenskrituma platums ir aptuveni 

249 -270 metri, garums ir 1,8-2 metri. 

Ūdenskritums var tikt apskatīts pilnā 

garumā no abām upes pusēm, kā arī no sena 

akmens tilta pāri Ventas upei, kurš atrodas 

200 metrus lejup pa straumi no 

ūdenskrituma.  

 

 

Katru rudeni un pavasari var vērot aizraujošu skatu – kā nārstojošas zivis cenšas 

uzveikt rumbu un pārlekt tai pāri. Zivis dodas augšup pa upi, tās sauc vimbas un tās nārsto 

katru pavasari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KALVENES ZOOLOĢISKAIS DĀRZS “CĪRUĻI”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas zooloģiskā dārza filiāle “Cīruļi” Kalvenē atvērās 1993.gada vasarā. 137 hektāros ir 38 
sugu savvaļas dzīvnieku un 12 dažādu lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes. Šeit var atrast lāčus, 
lūšus, vilkus, kiangu ganāmpulkus, aļņus, ērgļus un grifus, kā arī leģendāro Latvijas zilo govi! 
Pastaiga zooloģiskajā dārzā var būt veselas stundas garumā un tā ir lieliska iespēja tikt vaļā 

no ikdienas stresa un steigas. Šeit ir īpaša iespēja izmantot speciālas vietas atpūtai un 

izveidot savu pikniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIEMEĻU FORTI LIEPĀJĀ 

Ziemeļu fortus izbūvēja 19. un 20. gadsimta mijā, lai pasargātu jūras kara bāzi no 

iespējamā ienaidnieka uzbrukuma. Tā ir neatņemama Liepājas cietokšņa sastāvdaļa, kas 

kādreiz ieskāva visu pilsētu. Viesi var staigāt pazemes labirintos un bunkuros, iegūt 

informāciju par Liepājas cietoksni, tās vēsturi un būvniecību.  

1908. gada novembrī cietoksnis tika likvidēts, jo būve tika atzīta par stratēģisku 

kļūdu. Daļa lielgabalu tika izjaukta un nogādāta Kauņas cietoksnī, Lietuvā, bet otra daļa 

tika pārbūvēta. Krievijas cietokšņa paliekas, kā arī vēlāk uzbūvētais mūsdienīgāks 

cietoksnis joprojām pastāv. 

 

 

 



TĒRVETES DABAS PARKS UN BRĪVDABAS MUZEJS 

 
Tērvetes dabas parkā ikviens var izbaudīt gleznaino dabu, bagāto kultūras vēsturi un 

senos pieminekļus. Apmeklētāji var priecāties par Tērvetes upes ielejas brīnišķīgajiern 

skatiem ar tās skaisto ainavu un vairāk nekā 300 gadu veco priežu mežu. Parks ir aptuveni 

1200 ha liels, un trešdaļu no šīs platības aizņem pasaku pasaule, kurā valda Meža ķēniņš, 

rūķi, velni un raganas. Tērvetes dabas parku uzskata par vienu no vislabākajām un 

piemērotākajām vietām ģimenēm ar bērniem un tiem, kas spēj skatīties uz pasauli bērna 

acīm, ticot pasakām un brīnumiem. 

VENTSPILS LIVONIJAS ORDEŅA PILS 

Livonijas ordeņa pils ir sestās lielākās pilsētas Ventspils simbols. Livonijas ordeņa 

pils, kurā kopš 2001. gada septembra izvietots Ventspils muzejs, ir senākā saglabājusies 

būve Ventspilī, celta 13. gadsimta otrajā pusē. 700 gadu garā vēsturē, pili izmantoja kā 

cietoksni, rezidenci, garnizonu, skolu, militāro bāzi un cietumu. 1995.gadā pili atjaunoja un 

tā ieguva 19.gs. izskatu un to pārveidoja par muzeju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muzejā regulāri veido 

izstādes, tajā notiek 

koncerti un dažādi 

notikumi, kuri bagātina 

pilsētas kultūras dzīvi. Ir 

iespējams pieteikties 

izglītības programmām 

vai radošām darbnīcām 

muzejā, tās ir domātas 

skolēniem, kā arī 

ģimenēm ar bērniem. 

Tiek piedāvātas dažādas 

programmas, kuras var 

izvēlēties saistībā ar savām interesēm.  

 

 

 

 

 

Informācijas avoti.  

https://turisms.saldus.lv/  

https://saldusgotina.lv/en/  

http://www.cookinglatvia.com/recipes.html 

http://www.latvia.travel/en  

http://www.wood-craft.eu/en-281-tervete_nature_park.html 

http://www.kurzeme.lv/en/  
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