


Informācija par Vadakstes pagastu! 

 Vadakstes pagasts atrodas 

Saldus novadā. Savu 

nosaukumu tas ieguvis no 

Latvijas-Lietuvas robežupes 

Vadakstes. Pagastā ir trīs 

apdzīvotas vietas- ciemi: 

Vadakste, Priedula un 

skrajciems Bileiķi.  

 Vadakstes pagasta centrs 

atrodas 61 km no Saldus 

novada centra.  

 Kopējā teritorija platība  

72.1 km²  

 

 



Informācija par Vadakstes 

pagastu! 

 Vadakstes pagastā uz 2014. 

gada 1. janvāri -  512  

iedzīvotājs. 

 Iedzīvotāju grupas:       

no 0 līdz 6 gadiem 19 

 7 līdz 18 gadiem 60 

darba spējīgie iedzīvotāji 327 

virs darba spējas vecuma 106 

 

 

 Avots. Vadakstes pagasta pārvalde 

 Vadakstes pagasta 

iedzīvotāju skaits, % 

4% 

20% 

64% 

12% 

līdz 6 gadiem līdz 18 gadiem 

darba spējas vecums virs darba spējas vecuma 



Vadakstes pagasta kopiena 

 



Vadakstes muiža 

 19. gs. celtā kunga māja un jaunā pils, kuru projektējis Leo 

Reinīrs, un, kas celta 1914. gadā. Barona Paula Fon Bistrama 

laikā. Neoklasicisma stilā būvētā ēka lieliski iekļaujas parka 

ainavā. Pils parks sevī slēpj robežupi Vadaksti, kuras krastā 

senie zemgaļi izcīnījuši kaujas ar kursiešiem. 

 









Ideja par veco ļaužu pansionātu 

 Jaunas darbavietas; 

 Saldus novadā atrodas viens pansionāts 

Lutriņos, Saldus nov. ziemeļos; 

 Pašlaik vēl labi saglabājusies pils tiks 

apdzīvota; 

 Papildus arī tūrisma iepējas; 

 Skaista daba, miers un klusums, visas 

nepieciešamās komunikācijas; 

 

 

 



Vadakstes pagasta kopiena 

Esam mazs pagasts ar nelielu skaitu iedzīvotājiem, bet 

tas mūs vieno kā kopienu; 

 mūs vieno pierobeža – robežupe Vadakste; 

  cilvēki, temperaments, raksturs; 

 pagasta tradīcijas; 

 pagasta vēsture; 

 Vadakstes muiža, kurā agrāk atradās Vadakstes 

pamatskola, kurā katrs vadakstnieks ir mācījies līdz 

skolu reorganizācijai. 

 

 



Kopā svinam, priecājamies un 

rotājamie… 



Tā mēs izklaidējamies.. 



Kopā gatavojamies saulgriežu 

svētkiem.. 



Lielā talka. Lai Vadakstes pagastā būtu sakopta 

upmala. Iekopjam publisko peldētavu un atpūtas 

vietu. 



Vadakstes pagasta cilvēki ir ļoti aktīvi. 

Uz mazo iedzīvotāju skaitu pagastā  

mums ir trīs pašdarbības kolektīvi: 

 
 

Jauktais vokālais ansamblis “Divi Krasti”; 

 

Vīru ansamblis “Vadakstes ozoli”; 

 

Amatierteātris “Vadakste” 

 



Tradicionālais vadakstnieku pasākums, kurā ierodas teju visi 

tuvāk un tālāk dzīvojošie… 

 ĢIMEŅU VAKARS- Vadakstes pagasta iedzīvotājiem šis ir 

ļoti nozīmīgs pasākumus, jo šī ir tā reize, kad pagastā sabrauc 

gan tuvu, gan tālu dzīvojošie vadakstnieki. Šajā pasākumā tiek 

sveikti pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 1,5,10,15,20…utt. gadus. 



Vadakstes kultūras un sporta dzīvē 

iesaistās gan jauns, gan vecs… 

 Bibliotēkas-informācijas 

centra rīkotais pasākums 

bērniem. 

 Dzejas dienas Vadakstes 

pagasta bibliotēkā-

informācijas centrā.  



 Vadakstes pagastā aktīvi darbojas sieviešu 

biedrība “Vadakstes liepas”, kas ar saviem  

rokdarbiem priecē apmeklētājus dažādās izstādēs, 

piemēram, Saldus novada izstādē “Ražots 

Saldū”! 



Vadakstniekiem patīk aktīvs 

dzīvesveids… 

 Arī pašiem patīk organizēt 

sporta spēles, lai vasara 

būtu interesantāka gan 

vietējiem, gan kaimiņiem. 

 Saldus novada svētki 2013. 

gadā. Riteņbraukšanas 

sacensības apkārt Cieceres 

ezeram. 



Vadakstniekiem patīk aktīvs 

dzīvesveids… 

 Vadakstes pagastā kā 

tradīcija “Zolītes 

čempionāts”. 

 Arī makšķerēšana mums 

nav sveša. Robežupe 

Vadakste ar lomiem 

bagāta. 



2014. gada 22. martā noslēdzās Saldus novada strappagastu sporta 

spēļu “Dienvidi” sacensības, kuras ilga četrus mēnešus. Šajās 

sacensībās piedalījās visi Saldus novada tuvie pierobežas pagasti, 

un mēs ,vadakstnieki, izcīnījām 1. vietu neskatoties  uz to, ka esam 

mazākais pagasts gan pēc teritorijas, gan iedzīvotāju skaita. Šeit 

der sakāmvārds: “Mazs cinītis gāž lielu vezumu!” 

 



 

Tādi esam mēs – 

Vadakstes pagasta 

kopiena 

 

 

Paldies par uzmanību! 

 


