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Tik viegli baltas pārslas krīt
un maigi zemi sedz,
bet sirdī iekrīt brīnumstars,
ko skatiens nesaredz.
Un nav jau tā, ka jāredz viss –
lai paliek noslēpums,
Tā Ziemassvētki svētību
un gaismu dāvā mums.
/I.Priede/
Pienākusi ražīga darba gada nogale, un klāt
ir brīdis, kad varam pārdomāt, vai mūsu ieceres un vēlmes ir piepildījušās.
Paldies vēlos teikt Saldus novada
iedzīvotājiem par aktīvo dalību novada
dzīvē, par ierosinājumiem, diskusijām, laba
vēlējumiem, arī kritiku un vēlmi kopīgi risināt
ne vienmēr vienkāršas situācijas.
Esmu gandarīta, ka iedzīvotājiem rūp mūsu
novads. Paldies visiem, kuri ar saviem darbiem
bagātina mūsu novadu un nes Saldus vārdu
ārpus novada un valsts robežām.
Paldies deputātiem par darbu un
pieņemtajiem lēmumiem, kas veicina mūsu
novada attīstību.
Mīļie novadnieki! Siltus un sirsnīgus
Ziemassvētkus! Lai 2015. gads mums atnes
pozitīvas pārmaiņas, dzīvesprieku un ticību
stabilai nākotnei!
Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa

●

Man no sirds patīk tas, ko es daru

K

Brīdi pirms Ziemassvētkiem uz interviju
aicināju Saldus novada domes priekšsēdētāju
Indru Rassu, lai pārrunātu paveikto un
ieskicētu nākotnes nodomus.

ādas ir Saldus novada pašvaldības
aktualitātes un svarīgākie uzdevumi
nākamajam gadam?
Šobrīd tiek aktualizēts Saldus novada attīstības
programmas rīcību un innvestīciju plāns, tajā
ir arī stratēģija un prioritātes, kuras vēlamies
realizēt un kuras novadam ir nozīmīgas. Bet viena lieta ir izvirzīt prioritātes, otra – atrast tam
segumu. Galvenās prioritātes ir nākošais Eiropas programmēšanas periods, iespēja apgūt
naudu un realizēt tos projektus un ieceres,
kuri ir nozīmīgi Saldus novadam. Vajadzību
un vēlēšanos ir daudz, bet jāizvērtē, kuras ir
būtiskākās un kuras ir iespējams izpildīt.
Protams, galvenā prioritāte ir ielu un ceļu
sakārtošana, kā arī izglītība, iedzīvotāju sociālā
drošība un kultūra.

C

ik tālu esat tikuši ar šā gada budžeta
sastādīšanu?
Runājot par to, jāsaka paldies pašvaldības izpilddirektoram un finanšu nodaļas vadītājai,
protams, arī visu pārvalžu un iestāžu vadītājiem,
jo tieši šobrīd norisinās darbs pie budžeta, visas iestādes tiek uzklausītas, jāpiemin tas, ka
visi speciālisti ierodas pagastos, līdz ar to tiek
uzklausīti ne tikai pagastu pārvalžu vadītāji,
bet arī citi iesaistītie darbinieki.

K

ādi ir jaunumi par kultūras nama rekonstrukcija. Vai ir iemesls šobrīd atgriezties
pie šīs tēmas?
/Turpinājums 3. lpp/

PAGASTU PĀRVAŽU VADĪTĀJU VĒLĒJUMI
**********

Iededz sveci tumsā. Vienkārši tāpat.
Svece deg, un pēkšņi tu jūti, ka tas nav
vienkārši tāpat. Tava svece rāda ceļu.
Tā rāda, ka tu esi gatavas dalīties ar
to gaismu, kas tevī ir šajā laikā. Tādēļ
tev ir ko dot. Dot gaismu! /A.Andere/
Silta
gaišuma
apmirdzētus
Ziemassvētkus! Labām domām un
darbiem bagātīgi apveltītu Jauno
gadu!
Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldes vadītāja Gunta
Kalniņa
**********
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim!
Būs laime tad, ja pratīsim to dot!
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim!
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!
Gaišus
Ziemassvētkus
un
panākumiem bagātu Jauno gadu
visiem iedzīvotājiem vēl apvienotās
Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta
pārvaldes vadītājs Valdis Gūtmanis
**********
Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājā ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā,
ceturtā
Klāt atkal laiks, kad sveces aizsāk
runāt
un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas.
Ir atkal laiks, kad gaidām
Ziemassvētkus,
to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds
un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču
ziediem
plaukst
mūsu
dvēselēs
gaišs
svētlaimības prieks!
/Sarma Upesleja/
Veselību, veiksmi, prieku 2015. gadā!
Ezeres pagasta pārvaldes vadītājs
Ainārs Akerfelds
**********
Raugies ar bērna ticību
Zvaigžņu atspulgos sārtos
Šonakt tev gaisma jāsaredz
Debess atvērtos vārtos...
...”Miers virs zemes!”
Slimo cilvēci dziedēs.
Kristus Zaigzne pār Bētlemi
Atkal uzlēks un ziedēs.
/ V.Moora /
Priecīgus Ziemassvētkus! Stipru
veselību un panākumiem bagātu Jauno 2015. gadu!
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Viktors Drukovskis

2

Laiks, kad logos caur mirdzošām
sveču liesmām ielūkojas Ziemassvētki,
ir brīnumu gaidīšanas un cerību
piepildīšanas laiks. Ziemassvētki
ir pārdomu brīdis, kad mēs apsveram, ko esam paveikuši un ko
mums vēl jāpagūst padarīt. Kaut arī
Ziemassvētki ir brīnišķīgi, vairumam no mums tas ir arī saspringts,
darba un rūpju pilns dzīves posms.
Sagaidot Ziemassvētkus, Lutriņu pagasta iedzīvotājiem un saviem darba
kolēģiem novēlu, lai rokas un prāts
gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.
Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu
spēku dzīvot, strādāt un mīlēt.
Saldus novada ļaudīm novēlu katram uzdāvināt sev dāvanu - iespēju
mainīties, vairāk ticēt sev un savai
veiksmei!
Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja
Ineta Ezermale
**********

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un arī gadu mija ir tepat līdzās.
Varbūt ne gluži balti, bet noteikti gaiši
un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz katru no mums. Jo, par spīti gadalaiku
kaprīzēm, globālām problēmām un ikdienas steigai, galvenie svētku sajūtas
radītāji esam mēs paši – mūsu domas,
mūsu sapņi un mūsu ieceres.
Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu,
es aicinu atcerēties un atmiņā izcelt
labo – veiksmes, panākumus, uzvaras,
gandarījumu un prieku. Un nav
nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai
pavisam mazi, šķietami nenozīmīgi
sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums
vairo pozitīvo, palīdz veidot pasauli
skaistāku un labāku.
Mieru, klusumu, mīlestību un svētību
Ziemassvētkos, prieku, līksmību
un pārsteigumus Vecgada vakarā,
veselību, izturību un cerību Jaunajā
2015. gadā!
Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja
Antra Jermuša
**********
Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos.
Mazus brīnumus ikdienā un lielus
sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus
blakus,
Mīlestību pret sevi un mīlu
pret pasauli aiz loga.

Priecīgus, gaišus, ticības un cerības
piepildītus Ziemassvētkus!
Veiksmīgu, bagātu un laimīgu Jauno
2015. Gadu!
Novadnieku
pagasta
pārvaldes
vadītāja Dina Brēdava
**********
Gadu mijas svētki cauri paaudzēm ir
bijuši vieni no visu visgaidītākajiem
brīžiem. Tas ir laiks, kad tiek izvērtēts
sasniegtais, tas ir laiks, kad tiek
izvirzīti jauni, vēl augstāki mērķi.
Gribētu atgādināt, ka viens no
vērtīgākajiem, izturīgākajiem un
skaistākajiem dārgakmeņiem – dimants – dzimst pašos sūrākajos dabas apstākļos. Arī mēs cauri gadu
simtiem esam izgājuši cauri smagiem
pārbaudījumiem. Mēs daudz esam
zaudējuši, bet, manuprāt, daudz
vairāk ieguvuši. Spītu, apņēmību,
neatlaidību, dzīvotgribu un darba
spējas. Bieži vien tas viss kaut kur
iekšā snauž un ir jāmācās pielikt
lielas pūles, lai to pamodinātu.
Gan Pampāļu pagasta, gan visa novada iedzīvotājiem Jaunajā, 2015.
gadā, vēlu nekad nepadoties, vienmēr
domāt, analizēt un meklēt iespējas,
lai bez liekas steigas, bet nepārtraukti
virzītos uz mērķi. Lai 2015. gadā mēs
spētu sadarboties, gudri saimniekot,
uzņemties atbildību un neatkāpties.
Izmantojot iespēju, es gribētu pateikties visiem Pampāļu pagasta darbiniekiem, SIA “Pampāļi” vadībai
un darbiniekiem, pagasta sadarbības
partneriem un visiem Pampāļu pagasta iedzīvotājiem par ieguldīto
darbu un atbalstu.
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs
Gints Homanis
**********
Ieliec egles zarā sveces,

Lai par cerību tās mirdz!
/Marika Svīķe/
Novēlu visiem, lai Ziemassvētku baltais miers dod spēku un atver sirdis
labestībai!
Lai Jaunais 2015. gads nes jaunas
cerības un piepilda sapņus!
Saldus pagasta pārvaldes vadītāja
Ausma Liepa
**********
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
/I. Ziedonis/
Prieka
pilnus
Ziemassvētkus!
Veiksmīgu, ražīgu un darbīgu 2015.
gadu!
Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja
Eva Rozīte - Ņikitina
**********
Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu

dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej
un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu
sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un
svētība visiem mums būs!
Novēlu visiem, pacietību, izturību, lai
šie būtu priecīgi un gaiši svētki, lai
Jūs piedzīvotu svētku sajūtu tuvinieku
vidū, lai Ziemassvētku gaišums,
mīlestība un miers Jūs pavada visu
nākamo gadu!
Zaņas pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīna Grosmane
**********
Cik daudz gaismas uz ceļa,
pa kuru mums jāiet.
Nāc, iesim,
saņemt un starot un dot!
/O. Vācietis/
Novēlu mīlestību, saticību un
vienprātību Ziemassvētkos,
bet čaklas rokas, gudras galvas un
skaidras acis Jaunajā - 2015. gadā!
Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs Edijs
Mačukāns
**********
Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kāds cerību, gaismu dvēselē krāj.
/K. Apšukrūma/
Sniegpārslu
baltumā,
mierpilnā
klusumā ieskautus Ziemassvētkus un
ražīgu jauno gadu Zvārdes pagasta
iedzīvotājiem vēl Zvārdes pagasta
pārvaldes vadītājs Imants Džulis
**********

Diemžēl jāsaka, ka ziņas nav labas, pašreiz
izskatās, ka pašvaldībai aizdevums netiks
piešķirts, jo kultūras iestādēm arī nākamajā
gadā nav paredzēta izspēja aizņemties, un
pašvaldība šādu summu atļauties nevar.

S

aldus novads ir viens no lielākajiem
Latvijā. Kā vedas sadarbība ar pagastiem?
Manuprāt, Saldus novadā jau otro sasaukumu
ir izveidojies labs sadarbības modelis, tas arī,
veidojot novadu 2009. gadā, bija viens no
mērķiem – veicināt līzdzsvarotu attīstību visa
novada teritorijā un radīt piederības sajūta šim
novadam, šai vietai. Domāju, ka gan Saldus
novada svētki, gan izstāde “Ražots Saldū”,
gan novada kopējie pasākumi šo piederības
sajūtu veicina. Arī Līdzsvarotas attīstības un
autoceļu fonda komisija, kurā darbojas visi
pagastu pārvalžu vadītāji, veicina sapratni un
uzticēšanos.

K

opš 2013. gada Saldus novadā
dzimušajiem
mazuļiem
pašvaldība
dāvina īpašas piemiņas karotītes. Vai tās pasniedzat Jūs pati?
Sudraba karotītes man ir tas gods pasniegt
pašai, un tas ir ļoti aizkustinošs un sirsnīgs
mirklis, kuru nav iespējams novērtēt. Lai
gan paši galvenie pasākuma viesi – bērniņi
– šo pasākumu neatcerēsies, vecākiem un
vecvecākiem tas ir svarīgi, bet vissvarīgāk tas
ir mums pašiem. Kā rakstīts vēlējumā – Tu
esi mūsu novada jaunais pilsonis, mēs esam

priecīgi par Tevi, mēs domāsim par to, lai Tev
šeit būtu labi dzīvot.

V

ai atcerieties, kāds bija darba sākums?
Atceros, ka pats sākums bija ļoti saspringts – lai mēs ātrāk virzītos uz priekšu ar visiem
normatīvajiem dokumentiem, domes sēdes notika katru nedēļu. Nebija vēl skaidrs, kā strādāt
lielajā novadā, tādēļ esmu ļoti pateicīga visiem
tiem, kuri tajā laikā strādāja vienotā komandā
– gan deputātiem, gan darbiniekiem. Apmēram
pusgada laikā sakārtojām visus dokumentus.
Protams, tas ir nebeidzams darbs, bet galvenie
principi tika nostiprināti.

K

āds Jums bija lielais mērķis, kļūstot par
novada domes priekšsēdētāju?
Pirmkārt, man no sirds patīk tas, ko es daru.
Patīk tas, ka darbs ir interesants, tajā ir daudz
izaicinājumu, mani gandarī sasniegtie mērķi.
Nav noslēpums, ka sākotnēji es biju viena
no lielā novada idejas pretiniecēm, jo, vadot
Nīgrandes pagastu, radās bažas par to, vai mēs
šajā lielajā saimē nepazudīsim. Jāsaka, ka mans
lielais mērķis bija izveidot tiešām vienotu novadu ar līdzsvarotu attīstību visā tā teritorijā,
lai katrai mazajai medus lāsītei, kas ir mūsu
ģerbonī, būtu vieta lielajā medus pilienā.

K

uri lēmumi bijuši smagākie?
Paši pirmie smagie lēmumi bija 2009.
gadā, kad bija jāslēdz atsevišķas skolas, mēs
bijām spiesti samazināt arī algas. Smagi ir

Kurzemes dialogs

Inta Švaža, projekta vadītāja

Biedrība
„Mantinieki”
no septembra līdz novembrim
īstenoja
projektu „Kurzemes dialogs”,
kura mērķis bija veicināt
starpkultūru
dialogu,
īstenojot mazākumtautību
un latviešu integrācijas,
kā arī savstarpējo sapratni veicinošus pasākumus
Kurzemes biedrībām.
Biedrība „Mantinieki” kopā
ar Saldus krievu kopienu
devās iepazīties ar citu tautu
biedrībām Liepājā un Ventspilī.
Tikšanās laikā ar biedrībām
noskaidrojām arī problēmas –
daļai biedrību sāpīgs ir telpu
jautājums, tās ir vai nu pārāk
mazas, ka nevar pat ciemiņus
uzņemt, vai arī jāmaksā liela
īre; arī biedrību novecošana
ir aktuāla, jo grūti piesaistīt
jauno paaudzi. Pozitīvi ir
tas, ka biedrības draudzējas
savā starpā un lielākiem
pasākumiem vienojas par telpu
izmantošanu, ir arī atbalsts no
pašvaldības.
G a n d r ī z

visās
biedrībās
nodarbojas ar māksliniecisko jaunradi – dejo vai dzied, par
ko arī šajās tikšanās reizēs
pārliecinājāmies.
Rezultātā
Saldus puses biedrības ieguva
labus draugus un sadarbības
partnerus
nākotnei,
tai
skaitā arī kopīgam projektam „Kurzemes starpkultūru
festivāls
2015”,
kura
plānošana notika 22. novembrī
O. Kalpaka muzejā, kad
mazākumtautību un latviešu
kultūras biedrību pārstāvji
tur tikās Starpkultūru dialoga
dienā. Projektā noskaidrojām,
ka Kurzemē pavisam ir 39
mazākumtautību
biedrības
– Liepājā un apkārtnē 20,
Ventspils novadā 9, Dundagas novadā 3, Saldus novadā
2, Talsu novadā 2, Kandavas
novadā 1.
Biedrības „Mantinieki” projekts „Kurzemes dialogs” tika
īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.

●

visi tie lēmumi, kuri ir jāpieņem par slēgšanu,
aizvēršanu, reorganizāciju, jo aiz katra no šiem
lēmumiem stāv cilvēks. Tas ir visgrūtākais.

P

ar ko ir vislielākais gandarījums?
Jāsaka, ka ir daudz gandarījumu par šajā
laikā paveikto, bet, ja runājam par projektiem, tad tā viennozīmīgi ir Saldus Mūzikas un
mākslas skolu ēka; tas bija apjomīgākais projekts. Esmu priecīga par to, ka deputāti saprata
šīs ēkas nozīmi un ka spējām vienoties par atbalstu tās celšanai. Esmu pārliecināta, ka šī ēka
ir vajadzīga visai sabiedrībai, ne tikai Mūzikas
un Mākslas skolu audzēkņiem.
Prieks ir arī par Sociālā dienesta darbu, par
Saldus medicīnas centra darbību, patiesībā
gandarījums ir par visām iestādēm, par visiem
cilvēkiem, kuri novadā no sirds strādā un dara
visu, lai dzīve mūsu novadā kļūtu labāka.
Sabiedrības atbalsts un iesaistīšanās novada
dzīvē rada stimulu turpināt darbu.

K

ādas ir Jūsu emocionālās pārdomas
Ziemassvētku gaidīšanas laikā?
Ziemassvētki man vienmēr ir bijuši miera un
pārdomu laiks, priecājos par izgreznoto pilsētu
un pagastiem, par norisēm dabā un rosīgajiem
cilvēkiem. Ziemassvētki ir iespēja atgriezties bērnībā, tvert to neredzamo un nedzirdamo sajūtu, kura gaisā virmo tikai šajā laikā.
Ziemassvētki ir laiks, kuru pavadīt kopā ar
mīļajiem cilvēkiem, un tas ir nenovērtējami.

●

Saldus novada pašvaldība uzsāks Nākotnes
ielas kvartāla un tam pieguļošās teritorijas
lokālplānojuma izstrādi
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam (turpmāk teritorijas plānojums) izstrādes laikā tika identificētas un grafiskajā daļā
attēlotas (pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa”) tās Saldus pilsētas teritorijas, kurām
nepieciešams detalizēt un konkretizēt teritorijas plānojumā noteiktajā
funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus,
izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus, izstrādājot lokālplānojumus/
detālplānojumus.
Viena no teritorijām, kurai prioritāri nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu
vai detālplānojumu ir Saldus pilsētas Nākotnes ielas dzīvojamais kvartāls
un tam pieguļošās teritorijas. Šīs teritorijas turpmākās izmantošanas un
attīstības plānošanas nepieciešamību norādījuši gan pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas speciālisti, gan domes transporta kustības drošības
un komercpārvadājumu licencēšanas komisija, kā arī iedzīvotāji. Tāpēc
Saldus novada dome 2014. gada 27. novembra sēdē pieņēma lēmumu
„Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Nākotnes ielas kvartālam un
tam pieguļošajai teritorijai, Saldū un darba uzdevuma apstiprināšanu”
(protokols Nr. 15, 17§.). Ņemot vērā nepieciešamību pēc kompleksiem
risinājumiem un turpmākās apbūves attīstības plānošanu pilsētas austrumu daļā, lokālplānojums izstrādājams teritorijai, ietverot Nākotnes ielas
dzīvojamo apbūvi un tai pieguļošo teritoriju gar Kalnsētas ielas apbūvi
līdz Bērzu alejai, iekļaujot arī teritoriju starp Cieceres, Rozentāla un Priežu
ielām. Kopumā aptverot platību ~38ha.
Pašvaldība aicina visus interesentus iesniegt priekšlikumus par
lokālplānojuma teritorijas attīstības redzējumu. Rakstiskus priekšlikumus
var sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi visu decembra mēnesi Saldus
novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai nosūtot
e-pastā dome@saldus.lv.

●
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AKTUALITĀTES
Ceļojums uz 1919. gadu

Inta Švaža, projekta vadītāja
Pateicoties biedrības „KIT”
atbalstam, projektu konkursa „Ceļojums” ietvaros ir
tapis jauns kultūras tūrisma
piedāvājums Oskara Kalpaka muzejā.
Biedrības
„Mantinieki”
projektā „Ceļojums uz 1919.
gadu” ir izveidota īpaša
vēsturiska aktivitāte dažāda
vecuma ekskursantu grupām

līdz 20 dalībniekiem. Tā
ir domāta visiem, kuriem
interesē vēsture un kuri vēlas
to saprast, iejūtoties 1919.
gada latviešu karavīru tēlos
Kalpaka bataljonā. Ierodoties pie muzeja, visus sagaida
muzeja darbinieki tā laika
tērpos, un tiek izskaidrota
esošā situācija 1919. gada
februāra beigās. Visi ir tikko
mobilizētie karavīri, kuri
atsūtīti uz Kalpaka bataljonu,
tiek sadalīti četrās grupās jeb
rotās – Studentu rota, Latvijas
neatkarības rota, Cēsu rota un
Jātnieku nodaļa. Katrai rotai
izvēl komandieri, kuri pirmie
saņem cepures, pēc tam arī
pārējie. Katram dalībniekam
tiek izsniegta arī pārtikas

soma jeb maizes maisiņš un
ap kreiso roku tiek apsieta
Latvijas karoga krāsas lentīte,
kā tas bija 1919. gadā. Katra rota saņem uzdevumus –
trenēšanās šaušanā, ugunskura
iekurināšana un tējas vārīšana,
uzsaukuma rakstīšana ar
tušu un sena avīžraksta
lasīšana, pārtikas sadalīšana
karavīriem. Nodarbības ilgums – 1,5 stundas ar kopīgu
maltīti un pārdomu brīdi
noslēgumā.
Nodarbība jau ir izmēģināta
ar dažāda vecuma grupām, un
īpašs paldies Oskara Kalpaka
Rudbāržu pamatskolai par
sadarbību! Projektā tapušas
arī uzlīmes, kuras saņem
nodarbību dalībnieki.

●

Saldus novada pašvaldības policija pārceļas uz jaunām telpām
No 1. decembra Saldus novada Pašvaldības policija strādā jaunās telpās - Slimnīcas ielā 3,
kādreizējā poliklīnikas ēkā.
Iepriekš Pašvaldības policija atradās Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā ēkā Striķu
ielā 3.Pēc pārcelšanās visi pašvaldības policijas telefonu numuri paliek nemainīgi: pašvaldības
policiju iespējams izsaukt, zvanot pa tel. 63825000 vai 25479800.
Atšķirībā no iepriekšējām telpām, tagad policijas vajadzībām ir izbūvēta dušas telpa, virtuve, divas pagaidu aizturēšanas telpas, telpa ieroču glabāšanai, kā arī telpas personu atskurbšanai.
Saldus novada pašvaldības policijas telpas iekārtotas par pašvaldības līdzekļiem, kopējās izmaksas - EUR 79605.

●

Jauniešu forums Pampāļos

Sudraba piemiņas
karotītes pasniedz 40
mazuļiem
Maija Rjabova, Saldus TIKS centra sabiedrisko attiecību speciāliste
Sestdien, 29. novembrī, Saldus BJC
ieradās 40 mazuļi ar tuviniekiem, lai
piedalītos svinīgā Sudraba karotīšu
pasniegšanas pasākumā.
Uz pasākumu bija aicināti 16 zēni un 24
meitenes, to skaitā dvīņu meitenītes. Viens
bērniņš pasaulē nācis kā sestais ģimenē,
divi – piektie un astoņi trešie bērniņi
ģimenē. Mazos gaviļniekus sveica Saldus
novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa,
kura vēlēja saticību un mīlestību ģimenē,
kā arī Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica.
Jaundzimušos un viņu vecākus, radus un
draugus pasākumā priecēja Saldus pagasta
PII “Graudiņš” mazie mākslinieki.
Saldus novada pašvaldība kopš 2013.
gada 9. marta pasniedz sudraba karotītes
ar Saldus novada simboliku mazuļiem,
kuri reģistrēti Saldus novadā un kuriem
vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu ir
deklarējis Saldus novadā. Šāds piemiņas
zīmes pasniegšanas pasākums radīts, lai
atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības
Saldus novadā. Vecākiem tiek piešķirts arī
vienreizējs pabalsts 143 eiro apmērā par
katru jaundzimušo.

●

Gada skolotājs 2014

Rudīte Muraševa, projekta vadītāja

Ilze Vītoliņa, metodiskā darba speciāliste

Ar Saldus novada Jauniešu forumu noslēdzies Saldus jauniešu
domes “Es un mēs” projekts ”Jauniešiem Saldus novadā”.
Projekta mērķis bija veicināt Saldus novada jauniešu iniciatīvu,
līdzdalību un atbildību, dodot iespēju jauniešu organizācijām un
neformālajām grupām plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus
uz brīvprātīgo darbu balstītus projektus, kas vērsti uz pagastu un
pilsētas dzīves vides uzlabošanu.
Saldus novada Jauniešu forumā 1. novembrī Pampāļos piedalījās
194 jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie gandrīz no visiem Saldus
novada pagastiem. Forumā sākumā notika jauniešu diskusijas par
dažādām tēmām kopā ar zinošiem cilvēkiem.
Diskusiju grupās galvenokārt tika runāts par jauniešu iespējām
tagad un nākotnē, veidojot savu karjeru, savu vērtību sistēmu
dzīvē. Kā galvenās problēmas tika atzītas informācijas trūkums un
nepieciešamība atbalstīt jauniešu aktivitātes, idejas un jaunatnes
darbu pagastos.
Projekta kopējais finansējums bija EUR 10 000, no kuriem EUR
9000 bija Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalsts, bet
EUR 1000 - nodibinājuma „Cemex Iespēju fonds” atbalsts.
Paldies visiem, kuri palīdzēja foruma norisē, bet īpaši Pampāļu pagasta pārvaldei, kultūras
centram un jauniešiem
Ināras Kārkliņas un Ēvalda
Kārkliņa vadībā.

28. novembrī Saldus novada pašvaldības izglītības pārvalde, turpinot 2011. gadā iesākto tradīciju, aicināja novada skolotājus uz
svētku pasākumu „ Gada skolotājs 2014”.
Katra izglītības iestāde izvirzīja savu gada skolotāju. Kopā diplomus
ieguva 27 skolotāji un 5 izglītības iestāžu vadītāji: Inita Volberga Rubas pamatskolas direktore, Vaira Meijere - Saldus speciālās pirmsskolas iestādes vadītāja, Mairita Bāča - Cieceres internātpamatskolas
mācību pārzine un Saldus pamatskolas direktora vietnieces audzināšanas
darbā Judīte Ukavica un Dace Susekle. Tradicionālā AS “Swedbank”
balva – dators - šogad tika piešķirts Druvas vidusskolas sākumskolas
un mājturības skolotājai Zentai Silevičai. Pasākumā pozitīvas emocijas kolēģiem dāvāja muzicējošie skolotāji no novada skolām un
bērnudārziem.
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2014. gada 27. novembra Saldusnovada
domes sēde
Zane Sproģe, Saldus TIKS centra
sabiedrisko attiecību speciāliste
Saldus novada domes deputāti
lēma
par
30
dažādiem
jautājumiem.
1. Nolēma slēgt līgumus par
apgrūtinājumu nodibināšanu un to
reģistrēšanu zemesgrāmatās dažādās
vietās Saldus pilsētā, lai pašvaldībai
būtu iespējams realizēt dažādus
infrastruktūras uzlabošanas projektus, piemēram, “Ietves ar veloceliņu
izbūve no Saules ielas līdz Kuldīgas
ielas tiltam Saldū”, „Lietus ūdens
kolektora rekonstrukcija posmā no
Raiņa ielas līdz Slimnīcas dīķim
Saldū” u.c.
2. Domes sēdē nolēma virzīt
publiskai atsavināšanai izsolēs
dažādus Saldus novada pašvaldībai
piederošus nekustamos īpašumus.
3. Nolēma uzsākt lokālplānojuma
izstrādi
Nākotnes
ielas
kvartālam Saldū ar mērķi radīt
priekšnoteikumus
satiksmes
infrastruktūras,
labiekārtojuma
un
inženierkomunikāciju
nodrošinājuma un perspektīvās
apbūves attīstībai.
4. Nolēma uzsākt Saldus novada
attīstības
programmas
2013.2020. gadam III. sadaļas Rīcību
un investīciju plāna aktualizāciju,
aktualizējot tikai investīciju plānu.
5. Pieņēma lēmumu noteikt, ka Saldus novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas daļa
Apvienotajā Jaunauces un Rubas
pagasta, Apvienotā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagasta, Ezeres pagasta,
Kursīšu pagasta, Lutriņu pagasta,
Nīgrandes pagasta, Pampāļu pagasta, Vadakstes pagasta, Zaņas
pagasta, Zirņu pagasta, Zvārdes pagasta administratīvajās teritorijās, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu, ir:
1.1. labiekārtotām dzīvojamām
telpām – 0,13 euro/kvm mēnesī;
1.2. daļēji labiekārtotām dzīvojamām
telpām – 0,09 euro/kvm mēnesī;
1.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām
– 0,06 euro/kvm mēnesī.
6. Savukārt, Saldus novada
pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu īres maksas daļa Novadnieku pagasta un Saldus pagasta
administratīvajās teritorijās, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu, ir:
2.1. labiekārtotām dzīvojamām
telpām – 0,36 euro/kvm mēnesī;
2.2. daļēji labiekārtotām dzīvojamām
telpām – 0,21 euro/kvm mēnesī;

2.3. dzīvojamām telpām bez
ērtībām – 0,10 euro/kvm mēnesī.
7. Nolēma piešķirt līdzfinansējuma
septiņu
biedrību
sabiedrisko
aktivitāšu pieteikumiem.
8.
Nolēma
izveidot
Lauksaimniecības zemes darījumu
izvērtēšana komisiju un apstiprināt
minēto komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs - Didzis
Konuševskis, Saldus novada domes
deputāts; komisijas priekšsēdētāja
vietniece - Marita Spundiņa, Saldus
novada domes deputāts; komisijas locekļi - Anita Dziedātāja,
pašvaldības nodokļu ekonomiste;
Inga Jukneviča, pašvaldības zemes
ierīkotāja;
Everita
Lukševica,
pašvaldības jurista palīgs; Baiba
Mazrima, pašvaldības jurists; Līga
Vasiļevska, pašvaldības teritorijas
plānotāja.
9. Nolēma neiekasēt Saldus novada
domes 2013. gada 28. novembrī
apstiprināto maksas pakalpojumu svinīgās laulību reģistrācijas
ceremonijā Dzimtsarakstu nodaļas
telpās 2015. gada 14. februārī, ja:
1.1. abiem laulājamiem šīs ir pirmās
laulības un ir kopīgs bērns/ bērni,
kas deklarēts/deklarēti Saldus novada administratīvajā teritorijā;
1.2. vismaz viens no laulājamiem
ir
deklarēts
Saldus
novada
administratīvajā teritorijā.
10. Pieņemt ziedojumu 2500,00
euro apmērā no SIA „DADSONS”.
Zieduma mērķis - Rubas pamatskolai mūzikas aparatūras un inventāra
iegādei.
11. Nolēma deleģēt Saldus novada domes priekšsēdētāju slēgt
sadarbības līgumu ar Moldovas Republikas Ziemeļu reģiona
pašvaldību.
12. Saskaņā ar Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pasākuma „Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana”
atklāta projektu iesniegumu konkursu Saldus novada pašvaldības
Kursīšu pagasta pārvalde ir sagatavojusi projekta iesniegumu
„Jaunaudžu
kopšana
īpašumā
„Meži” par jaunaudzes sakopšanu
20 ha platībā pašvaldības īpašumā
„Meži”. Nolēma akceptēt šī projekta
iesniegšanu atlases konkursam.
Sēdes pilns apraksts un visi
pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv
sadaļā „Pašvaldība” / „Dokumenti”.

●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20

Pieņemti ar Saldus novada domes 2014. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.13, 76.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2014.gada
27. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 26.§).
Par grozījumiem 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumos Nr.35. „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Saldus novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.2 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu.
1. Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra saistošos
noteikumos Nr.35 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu
šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu”;
1.2. svītrot 3.punktu;
1.3. svītrot 4.punktu;
1.4. svītrot 5.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

D.Konuševskis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem „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 nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Radīt līdzsvarojošu mehānismu,
ja, pašvaldībai realizējot projektus,
uzņēmējiem rodas noteiktu laika periodu
neērtības saimnieciskās darbības 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
administratīvajā teritorijā 2015. gadā

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

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

Domes priekšsēdētājas vietnieks

D.Konuševskis

Paziņojums

Saldus novada pašvaldība paziņo, ka ar Saldus novada domes
30.10.2014. sēdes lēmumu Nr.13, 28§, tiek apstiprināta
detālplānojuma teritorijai starp Striķu ielu un Veides mežu,
Saldū, Saldus novadā galīgā redakcija.
Ar detālplānojuma galīgo redakciju var iepazīties Saldus novada mājas lapas sadaļā Pašvaldība / Dokumenti / Plānošanas
dokumenti / Teritorijas plānojums / Detālplānojumi

●
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PAGASTOS
Ezeres pagastā
Liene Šteinberga, Ezeres pagasta kultūras darba organizatore
Novembris ir laiks, kad Ezeres
vīrieši ar nepacietību gaida
viņiem veltīto Ezeres sieviešu sagatavoto
koncertu. Šogad – muzikāli izklaidējošs šovs
“Vīrietis pie televizora”.
Vairums sievietes domā, ka vīrieši vakara
stundas pavada pie televizora ar pulti rokās
un tādēļ arī mēs, koncerta veidotāji, ļāvām
izbaudīt plašu TV kanālu piedāvāto klāstu gan Dzintara dziesmas, MTV, Brīnumskapis,
Mājokļa pārvērtības, Eirovīziju, Koru karus, Šlāgeraptauju, Popielu, Superbingo u.c.
Vīrieši no sirds varēja izbaudīt plašo programmu klāstu 2 stundu garumā.
Prieks, ka koncertu apmeklēja aptuveni 300
skatītāji - gan ezernieki, gan kaimiņu pagastu
iedzīvotāji.
Koncerta noslēgumā vienojāmies, ka nākotnē
Ezerē līdzās iecienītajiem 8. martam un
vīriešiem veltītajiem pasākumiem izveidosies
jauna tradīcija - kopīgs koncerts.
Raina Boguža, biedrības “Mūsu ligzda” valdes locekle, projektu vadītāja

Šī gada rudenī fonds “Ziedot” aicināja
bērnus veidot zīmējumus Ziemassvētku
kartiņu motīviem, kuras pret ziedojumiem
tiks pārdotas labdarības tirdziņos. Ziedojumi
tiks novirzīt smagi slimu bērniņu ārstēšanas
programmā “Eņģeļi pār Latviju”.
Šim aicinājumam atsaucās seši bērni no Ezeres,
un ir kļuvis zināms, ka divu bērnu - Dārtas
Kuļvinskas un Mairitas Darķes - zīmējumi ir
izvēlēti drukāšanai uz šīm kartiņām.
Pateicamies abām meitenēm un viņu skolotājai
Gunai Meijai!
Ziedot.lv arī šogad piedāvā uzņēmumiem
iegādāties labdarības Ziemassvētku kartiņas.
Ziemassvētku kartiņu zīmējumu autori ir bērni
un sirmgalvji no visas Latvijas, kas velta savus
zīmējumus, lai iepriecinātu kartiņas saņēmēju
un palīdzētu piesaistīt ziedojumus labdarības
projektiem.
Lai aplūkotu kartiņu dizainus un uzzinātu par
iegādes iespējām, aicinām sazināties ar Ziedot.lv, rakstot: ilze@ziedot.lv
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Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs
Visu novembri bibliotēkā bija skatāma J.
Rozentāla Saldus mākslinieku grupas gleznu
izstāde „Ja ikviens tik zemē sētu”, kurā
dažādās tehnikās un noskaņās attēlota Latvijas
daba, ainavas, ziedu skaistums.
Kursīšu pamatskola no 22. līdz 28. novembrim bibliotēkā bija iekārtojusi projekta „Jā
vaļaspriekam” ietvaros izveidotu izstādi
„Vaļasprieku parāde”, kura iepazīstināja ar
Kursīšu pamatskolas skolotāju, vecāku un
bērnu dažādajiem vaļaspriekiem.
20. novembrī bibliotēkas vadītājs piedalījās
Edgara Dunsdorfa prēmijas pasniegšanas
pasākumā J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā, jo kā pretendentu prēmijai
bija ieteicis Saldus pilsētas bibliotēkas
kolektīvu par darbu novadpētniecības jomā,
krājuma veidošanā un izstāžu organizēšanā.
26. novembrī Saldus un Brocēnu novadu
bibliotekāri piedalījās pieredzes braucienā pa
Saldus novada dienvidu puses bibliotēkām.
Viesojāmies Līkupēnu, Jaunauces, Vadakstes un Rubas bibliotēkās, iepazināmies ar to
darbu un telpām, sniegtajiem pakalpojumiem.
Apmeklējām Vadakstes muižu un pagasta
vēstures krātuvi, iepazināmies ar Rubas
muižā saglabātajām senajām vērtībām un
skolas darbu, Dienas centru un tā aktivitātēm.
Pārsteigumu un muzikālu sveicienu mums
sagādāja folkloras kopa „Ruba”.
Kaspars Circenis, Kursīšu pagasta sporta
darba organizators
1. novembrī Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
tikās starppagasta sporta spēļu “Dienvidi”
dalībnieki. Pirmās sacensības, kā ierasts, notika zolītē. Kursīšu pagasts kopā pavisam
uzņēma 74 dalībniekus.
Komandu kopvērtējumā 1. vieta - Nīgrandei,
2. vieta - Ezerei, 3. vieta - Pampāļiem,  4.
vieta - Kursīšiem, 5. vieta - Zaņai, 6. vieta Vadakstei, 7. vieta - Jaunaucei.
Paldies tiesnešiem Mārtiņam Lagzdonam
un Ilzītei Griķei. Paldies arī Martai Siksnai
un Laimai Tiļļai par sacensību veiksmīgu
nodrošināšanu, kā arī Kursīšu pagasta
pārvaldei.
8. novembrī Vadakstē notika galda tenisa
sacensības sporta spēļu “Dienvidi” ietvaros. No 38 dalībniecēm Kursīšu sievietes
kopvērtējumā ieguva 3. vietu (Sanda Lapa
(7.v.), Marta Siksna (8.v.), Agnija Blinde
(15.v.) un Gunita Vilka (dalīta 25.v.).
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta kultūras darba
organizatore
6. novembrī Kursīšu Jaunajā zālē notika kino
vakars. Jaunie skatītāji pulcējās uz pamācošo
un interesanto filmiņu “Burvju māja”,
savukārt, plkst. 19:00 interesentus gaidīja

jaunā latviešu filma “Izlaiduma gads”.
8. novembrī jau plkst. 9:00 no rīta Jaunajā zālē
notika Kursīšu amatierteātra “Kodols” skate.
Kolektīvs rādīja pašu radītu skeču “Kanpai
taio”, kura autore ir Sanita Vītola. Kā labāko
aktrisi vērtētāji izcēla un ar atzinības rakstu
apbalvoja Airu Vaitkus.
8. novembrī ar projekta prezentācijas
pasākumu un izstādes atklāšanu noslēdzās
biedrības “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku un
kultūras darba organizatori realizētais projekts “Ceļojums vīriešu pasaulē”, ko finansiāli
atbalstīja biedrība “KIT”, Kursīšu pagasta
pārvalde un biedrība. Iztādē bija apskatāmi 15
Kursīšu pagasta vīrieši, dažādu profesiju un
vaļasprieku pārstāvji – mednieks, pārvaldes
vadītājs, jūrnieks, bibliotekārs, ugunsdzēsēji,
policists un citi. Pateicāmies drosmīgajiem
vīriešiem par uzdrīkstēšanos pozēt fotogrāfam
Laurim
Rinmanim.
Pasākuma
laikā
priekšnesumus sniedza gan ansamblis “Allegro” (vad. Elvīra Luce), gan amatierteātris
(vad. Sanita Vītola). Kā pārsteigums Kursīšu
vīriešiem bija profesionālas vēderdejotājas
uzstāšanās. Paldies Tatjanai Markavičai!

18. novembrī atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienu.
Klausījāmies dziesmas ar šī gada gaviļnieka,
patriota, dzejnieka Jāņa Petera vārdiem.
Pārvaldes apbalvojumus šogad saņēma Marta Siksna (sporta entuziaste, trenē Kursīšu
sievietes starppagastu sporta spēlēm “Dienvidi” un rūpējas par Kursīšu sieviešu fizisko
sagatavotību), Elvīra Luce (par augstvērtīgu
ieguldījumu, ansamblim, saņemot 1. pakāpes
atzinības rakstu šā gada skatē), Juris Lagūns
(ilggadīgs un atsaucīgs sadarbības partneris),
Žanis Bergmanis (krietns un atsaucīgs darbinieks), Ivars un Vita Bitāni (par neatlaidīgu
saimniekošanu z/s “Jostnieki” un par ģimenes
vērtību saglabāšanu), Aira Vaitkus (SIA “KLAGATI” pārstāve. Par finansiālu ieguldījumu
estrādes labiekārtošanā, sporta un kultūras
norisēs). Pasākumā uzstājās amatierteātris
“Kodols”, ansamblis “Allegro”, Marta Siksna.
Īpašs paldies Kursīšu bērnu ansamblim un tā
vadītājai Ingai Judko par pirmo uzstāšanos.
Paldies SIA “Klagati” par finansiālu atbalstu
- pasākumā izmantoto klavieru noskaņošanu,
un paldies Kursīšu pagasta pārvaldei.
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21. novembrī kultūras darba organizatore un
projekta vadītāja L. Tiļļa prezentēja Kursīšu
attīstības biedrības “KABata” realizēto projektu “Ceļojums vīriešu pasaulē. Kursīšu stiprie, gudrie, varenie” biedrības “KIT” projektu
prezentācijas pasākumā, kas notika Saldus JIC
“ Šķūnis”. Paldies biedrībai “KIT” par iespēju
rakstīt projektus un saņemt finansiālu atbalstu!
Novembra izskaņā Kursīšu pagasta svecīšu
vakarā pieminējām aizgājējus. Svecīšu
gaismiņā runājām dzeju un izdziedājām
veltījumus saviem tuvajiem un mīļajiem
cilvēkiem, kas uz mums skatās no
mākoņmaliņas. Paldies Viesturam Upeniekam
par muzikālo nodrošinājumu. Paldies arī Guntai Kilevicai par siltajiem dzejas veltījumiem.
Lutriņu pagastā
Linda Medne, Lutriņu kultūras
darba organizatore
Ligita Popsujēviča, Lutriņu
pagasta pārvaldes bibliotēkas
vadītāja
Cik raibas bija koku lapas šajā rudenī, tik raibas bija oktobra beigas un novembris Lutriņu
pagastā. Ar grandiozu koncertuzvedumu
„Balle pilī” 1. novembrī noslēdzās biedrības
„Lutriņu Sprīdīši” projekts „Caur hercoga
Jēkaba laika prizmu” (projekts tika īstenots
biedrības KIT projektu konkursa Saldus novada kultūras projekti „Ceļojums” ietvaros). E.
Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagoģes
S. Pavlovičas vadībā 67 koncertuzveduma
dalībnieki no Kuldīgas, Talsiem, Saldus un
Lutriņiem dzejā, dziesmās, dejās un saksofonu
melodijās izdzīvoja hercoga Jēkaba dzīvi no
bērnības līdz 40 valdīšanas gadiem Kurzemē
un Zemgalē.
Projekta “Ceļojums Hercoga Jēkaba laikā”
realizācija iesākās ar plašu novadpētniecības
izstādi par hercogu Jēkabu Lutriņu pagasta bibliotēkā, tam sekoja konference
„Kurzemes hercogs” Saldus muzeja vēstures
speciālistes I .Harunas vadībā, kā arī divas
radošās darbnīcas „Ciemos pie hercogienes”,
kur muzejpedagoģes I. Buntikas vadībā PII
„Kāpēcītis” audzēkņi un skolēni uzbūra pils
atmosfēru.
Viens no nozīmīgākajiem veikumiem bija
dabas objekta „Laimības pakavs” izveide.
Objekta atrašanās vieta simbolizē pagasta
vēsturisku vietu un pilda sabiedrisku funkciju – sava plašuma dēļ te var rīkot fotosesijas
dzīves svarīgos notikumos un pasākumos.
Sekojot Hercoga iedibinātajai dižtirgu
rīkošanas ieražai, pirmā novembra rīts
Lutriņu klubā pulcēja tirgotājus un pircējus,
savukārt pēcpusdienā auto - foto orientēšanās
sacensībās startēja 31 dalībnieks jeb deviņas
komandas. Sacensību laikā dalībnieki iepazina Lutriņu pagasta vēsturiskās vietas, kuras saistītas ar hercoga Jēkaba rūpniecisko
uzņēmumu dibināšanu 17. gs. Uzvarētāji

saņēma A. Gūtmanes darināto Hercoga kausu.
Projekta darba grupa saka lielu paldies projekta atbalstītājiem – Lutriņu pagasta pārvaldei,
SIA “Lutriņi”, dabas objekta izveidotājiem un
visiem atbalstītājiem.
Lutriņu klubā jaunā sezona ir sākusies pilnā
sparā: ar Andra Gaujas filmu „Izlaiduma gads”
tika atklāta kino sezona, savukārt Lutriņu pagasta amatierteātris „Atvars” pēdējo reizi
Saldus novada amatierteātru skates ietvaros
spēlēja izrādi „Puķu brokastis”. Visu mēnesi
klubā bija apskatāma J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja izstāde Baltijas
ceļa piemiņai.
Lāčplēša dienā Lutriņu pamatskolas kolektīvs
aicināja pagasta iedzīvotājus uz ikgadējo
Lutriņu dīķa malas apgaismošanas pasākumu.
Kopumā tika iedegtas vairāk kā 200 svecītes,
kas darīja gaišāku miglaino rudens vakaru,
kurā tika pieminēti Latvijas brīvības cīņās
kritušie. Savus tuvākos, kas jau guldīti zemes
klēpī, svētbrīžos pieminēja Svecīšu vakaros,
kas tika rīkoti visās pagasta kapsētās.
Lutriņu pagasta pārvalde uz sirsnīgu atmiņām
un stāstiem piesātinātu dzejnieces un mūziķes
Austras Pumpures un austrasbērnu koncertu „Ar Latviju sirdī” aicināja visus pagasta
iedzīvotājus, lai kopīgi atzīmētu Latvijas
96. gadadienu. Pēc koncerta klubs vēra durvis visiem ballēties gribētājiem, lai kopā ar
grupu „Eja” nosvinētu mūsu mīļās Latvijas
dzimšanas dienu.
Nīgrandes pagastā
Ligita Ķiene, Kalnu kultūras
nama direktore
5. novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkā mazi
un lieli apmeklētāji tika
aicināti uz projekta „Zaļās raganiņas Kal –
Nu sapnis” noslēguma pasākumu. Vairāku
mēnešu garumā, pateicoties biedrības „KIT”
finansiālam atbalstam un Nīgrandes pagasta
pārvaldes līdzfinansējumam, biedrība „Mūsu
Vārds” realizēja projektu, kura mērķis ir
jauna kultūras tūrisma produkta attīstība
Nīgrandes pagastā – tika pētīts raganas tēls
folklorā, apkopotas senas un rakstītas jaunas
teikas, iegādāta šujmašīna, šūti oriģināli tērpi
un raganu piederumi, meklēti aksesuāri. Projekta noslēguma pasākumā tā apmeklētājiem

bija iespēja iepazīties ar zaļo raganiņu Kal –
Nu un divām viņas māceklēm, kas turpmāk
apmeklētājus sagaidīs uz Kalnu kultūras
nama jumta. Neviltotu sajūsmu izsauca
krāšņie un neparastie raganiņu tērpi, kurus
pēc savām oriģinālskicēm darinājusi Kalnu
vidusskolas mājturības skolotāja Sandra
Liepiņa. Apmeklētāji tika izklaidēti ar interesantiem stāstiem no raganu dzīves un
iesaistīti arī dažās „raganiskās” aktivitātēs,
piemēram, nelielā lidojumā uz Zaļās raganiņas
slotas pa bibliotēkas telpām. Atraktīvākie
saņēma nelielas balvas, drosmīgākie uzdeva
jautājumus. Kalnu vidusskolas skolēni tika
aicināti piedalīties jaunrades konkursā –
uzrakstīt savu teiku par Zaļo raganiņu Kal –
Nu. Noslēgumā visi tika cienāti ar raganiņas
kūciņām un dzērienu, kas šoreiz gan atšķīrās
no tā, ar ko slavena zaļā raganiņa. Viņas īsto
dziru bauda vien tie, kas ciemojas raganiņas
un viņas mācekļu mājvietā - uz Kalnu kultūras
nama jumta, kur turpmāk tiek gaidīti tuvi un
tāli ciemiņi.
Novadnieku pagastā
Maija Šulce, Novadnieku pagasta kultūras darba organizatore
14. novembrī Novadnieku
pagastā atzīmējām Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienu, piedaloties visiem Novadnieku amatiermākslas
kolektīviem. Pasākumu ar Latvijas Valsts
himnu atklāja koris “Draudzība”. Pēc pagasta
pārvaldes vadītājas Dinas Brēdavas svētku
uzrunas, pateicības vārdiem visiem pagasta
iedzīvotājiem un balvas „Gada Novadnieks 2014” pasniegšanas, uzstājās abi bērnu
deju kolektīva “Ciecerīte” sastāvi (vad. Aira
Nābele), tad Signes Edeles vadītais Sātiņu
skolas teātra pulciņš iepriecināja ar Ināras
Šteinbergas ludziņu “Gailītis Čips un Rīgas
radi”. Kā katru gadu, dejoja arī JDK “Sadancis” (vad. Valda Krūmiņa), sirsnīgas dziesmas
dziedāja koris “Draudzība” (diriģents Rolands
Kleinbergs), bet pirmo reizi uzstājās jaunā
amatierteātra “Pieskāriens” (rež. Antoņina
Japina) aktieri. Svinības turpinājām ar dejām
līdz rītam.
Pampāļu pagastā
Ināra Kārkliņa, Pampāļu kultūras nama
vadītāja
14. novembrī Pampāļu kultūras namā visi
tika mīļi gaidīti uz pasākumu “Mājas”.
Pampāļu pamatskolā un bērnu dārzā gatavojās
pasākumam; kultūras namā folkloras kopa,
vokālais ansamblis un bērnu vokālā studija
pievienojās radošajam procesam.
Arī Edītes Ulšanskas gleznas, kuras bija
apskatāmas Pampāļu kultūras namā, tieši
sasaucās ar pasākumu, jo Latvijas dabas
attēlošana ir veids, kā māksliniece mums
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sniedz māju sajūtu. Īpaši tas jūtams novembrī,
jo mēnesis pagāja Latvijas dzimšanas dienas
gaisotnē.

Koncerta laikā tika lasīta J. Petera dzeja,
dziedātas dziesmas un dejots. Klausoties
dzeju un dziesmas, sapratām, ka nekur nav tik
labi kā mājās, bet pagasta pārvaldes vadītāja
un Pampāļu pamatskolas direktores uzrunas
lika aizdomāties par pagātni un ieskatīties
nākotnē. Koncertā uzstājās arī Undīnes Vanagas audzēkņi, un deja “Rupjmaizes kukulis”
izsauca nedalītas ovācijas.
Pasākumu palīdzēja organizēt skolotāja
Dagnija Vilmane. Par to, lai būtu apskatāmi
skolas bērnu zīmējumi, rūpējās skolotāja
Sandra Šēniņa. Par skanīgajām dziesmām un
jaukajām dzejas rindām liels paldies skolotājai
Ivetai Loginai un skolotājai Dacei Feldmanei.
Šis koncerts bija skanīga dāvana Latvijai 96.
dzimšanas dienā, kura tika pasniegta visu
pampāļnieku vārdā. Pasākums noslēdzās
ar dzimšanas dienas tortes baudīšanu, kuru
sarūpēja SIA “Pampāļi”.
Liels paldies visiem, kuri piedalījās koncertā
un palīdzēja tam tapt. Paldies pampāļniekiem,
kuri atnāca, lai kopā svinētu mums visiem tik
svarīgo dienu.
Vadakstes pagastā
Ieva Ģērmane, Vadakstes pagasta sporta
darba organizatore
Novembrī piedalījāmies sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās zolītē, kas norisinājās Kursīšos.
8. novembrī Vadakstē notika sporta spēļu
,,Dienvidi” sacensības galda tenisā sievietēm,
kurās piedalījās 38 dalībnieces.
17. novembrī notika zolītes turnīrs.
Agita Bleidele, Vadakstes pagasta kultūras
darba organizatore
15. novembrī Vadakstes tautas namā notika
Latvijas 96. gadadienai veltīts pasākums, kur
godinājām savus pagasta iedzīvotājus – Gundegu Rozenbergu (par ieguldīto darbu Vadakstes vēstures mantojuma saglabāšanā un Vadakstes vārda popularizēšanu), Alinu Dvarišķi
un Ainu Statkus (par ieguldīto darbu Vadakstes
vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanā
un Vadakstes vārda popularizēšanā), Laimu
Guļaško (par atbalstu un aktīvu piedalīšanos
Vadakstes pagasta kultūras dzīvē), Ievu
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Ģērmani (par ieguldīto darbu Vadakstes
pagasta sporta dzīvē), Aigaru Vinteru (par
pozitīvismu un pašatdevi sportā). Pēc tam Vadakstes jauniešu amatierteātris, flautiste Lita
Gārbena un jauktais vokālais ansamblis sniedza koncertu. Paldies visiem, kas piedalījās
svētku koncertā un paldies iedzīvotājiem par
atsaucību.

Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, Zaņas pagasta kultūras
darba organizatore
Novembra mēnesis ir bijis aktīvs pagasta
kultūras dzīvē. Joprojām pagasta iedzīvotājiem
un citiem interesentiem bija iespēja regulāri
piedalīties zumbas nodarbībās un radošo
nodarbību pulciņā, apgūstot prasmi adīt dubultos cimdus un tamborēt platmales cepures.
Novembra mēnesī amatierkolektīvs “Oga”
piedalījās Saldus novada amatierkolektīvu
skatē ar I. Kamkovskas izrādi pēc V. Belševicas
darba motīviem ‘’Nu dulla, kas dulla”.
Iedzīvotājiem instruktora pavadībā bija
iespēja apgūt nūjošanas prasmes, lai turpmāk
izmantotu nūjas bez maksas sev vēlamajā
laikā un vietā.
Esam pagodināti, ka valsts svētku 96.
gadadienā mūs priecēja Nīgrandes pamatskolas bērnu un pedagogu koncertuzvedums
“Es – daļa no Latvijas”.
Ir sācies Adventes laiks, straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki.
...Ieklausies Ziemassvētkos...Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu
sevī...Un tici...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas
tai tic!
Gaišus
Ziemassvētkus
un
skaistāko
Ziemassvētku sapņu piepildījumu!
Zirņu pagastā
Iveta Bērziņa, Zirņu pamatskolas direktore
22. novembrī Zirņu pamatskola svinēja savu
105. dzimšanas dienu. Uz šo pasākumu tika
aicināti visi, kuri jūtas piederīgi Zirņu skolai
– absolventi, bijušie direktori, skolotāji, darbinieki. Apsveikuma vārdus teica Saldus novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis
Konuševskis, Izglītības pārvaldes vadītāja
Saulcerīte Levica, Zirņu pagasta pārvaldes
vadītājs Edijs Mačukāns un bijušie skolas
direktori. Pasākumu vadīja Sarma Ūpe – arī
Zirņu skolas absolvente. Svinīgā pasākuma
izskaņā par pārsteigumu publikai uzstājās Ivo

Fomins.
24. novembrī latviešu valodas skolotāja Santa
Nice sadarbībā ar pagasta bibliotekāri rīkoja
grāmatu lasīšanas svētkus. Novadā pazīstamais
Mārtiņš Bergmanis jauniešiem saprotamā
valodā, mūzikā un dzejā priecēja gan mazos,
gan lielos klausītājus. Skolēnu vecāki izteica
atzinību par iespēju tikties ar pozitīvo un
populāro mūsu novada mākslinieku.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras darba
organizatore
1. novembrī, Striķu kultūras namā viesojās
Druvas amatierteātris ar izrādi pēc R.
Blaumaņa lugas motīviem “Īsa pamācība
mīlēšanā”.
2. novembrī Zvārdes amatierteātris piedalījās
skatē ar A. Grīnieces lugu “Ziņu dienests
strādā”. Paši aktieri šo dienu sauc par “uguns
kristībām”, jo skatē piedalījās pirmo reizi un
dažiem no kolektīva ir tikai pāris mēnešu
pieredze.

Sieviešu vokālais ansamblis “Druve” 8.
novembrī svinēja savu gada jubileju. Koncertā
bija dzirdama sirsnīga dzeja, skanīgas dziesmas un mazliet humora, kas priecēja gan
pašus, gan koncerta apmeklētājus, gan
arī lūgtos viesus. Koncertu ar jaukām un
skanīgām dziesmām papildināja sieviešu koris “Draudzība” un daudzveidīgos skaņdarbos
ļāva ieklausīties pūtēju kvintets no Saldus.
Liels paldies Rolandam Kleinbergam par
atsaucību, par piedalīšanos un kopā būšanu.
Rolands vada sieviešu kori “Draudzība” un
vokālo ansambli “Druve”, un koncertā bija arī
pūtēju kvinteta sastāvā. Pasākumu vadīja trīs
radošas meitenes - paldies Rebekai Andersonei, Alisei Krūmkalnei un Kitijai Kaudzei. Pēc
koncerta varēja izkustēties jautros deju ritmos
kopā ar grupu “Rūtaini krekli”.
11. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts
pasākums. Striķu pamatskolas skolēni, viņu
vecāki, skolotāji, pagasta iedzīvotāji un pagasta pārvalde vienojās kopīgā Gaismas ceļa
veidošanā. Striķu muižas parkā ansamblis
“Druve” aicināja Gaismas ceļa veidotājus
dziedāt līdzi patriotiskas dziesmas un
sasildīties ar siltu tēju.
Visu novembri Zvārdes pagasta bibliotēkā
bija apskatāma foto izstāde “Vieta, kur pukst
Ezeres sirds”.

●

Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem
Valsts apmaksātos surdotehniskos
palīglīdzekļus ir tiesības saņemt
vājdzirdīgām un nedzirdīgām
personām, sākot ar vājdzirdības
3. pakāpi, kad dzirdes zudums ir
vismaz 55 dB labāk dzirdošajā
ausī. Bērni līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātos dzirdes
aparātus var saņemt, ja vājdzirdība
konstatēta vismaz 1. pakāpē –
dzirdes zudums ir vismaz 25 dB
labāk dzirdošajā ausī.

Dokumenti jāiesniedz Latvijas
Nedzirdīgo savienībā vai SIA
„LNS Surdotehniskās palīdzības
centrs”.
Dokumentus var sūtīt arī pa pastu
(Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) vai
uz e-pastu (spc@lns.lv), ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Lai saņemtu valsts apmaksāto
surdotehnisko
palīglīdzekli,
nepieciešams:
1) rakstisks iesniegums;
2) ģimenes ārsta atzinums
vai
atbilstošas
specialitātes
ārstniecības personas atzinums
tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.
3) lai saņemtu dzirdes aparātu
vai komunikatoru, iesniegumam
pievieno audiogrammu, kuras
derīguma termiņš ir viens gads no
tās izsniegšanas dienas.

Surdotehniku steidzamības kārtā
tiesības saņemt ir:
1) bērniem;
2) nodarbinātām personām;
3)
izglītības
programmu
apguvējiem;
4) personām ar pirmreizējiem
funkcionāliem traucējumiem;
5) personām ar prognozējamu
invaliditāti
–
individuālajā
rehabilitācijas plānā paredzēto
tehnisko palīglīdzekli, ja VDEĀK
apstiprinātajā
individuālajā

Sirsnīgi sveicam jubilārus!
Saldus novada dome

Paejiet cilvēkiem pretī
un dalieties tajā, kas jums ir!
Dāvājiet
smaidu
un
labestību.
Laime ir kā saules gaisma:
Ja iecelsiet kādu saulē,
tā apspīdēs arī jūs.
/Ogs Mandino/
Ezeres pagastā

Anda Daugele –50
Stefans Statkus – 50
Juris Prūsis – 55
Regīna Žirnova – 60
Imants Blumbergs – 75
Ēriks Puķe – 85

Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Egils Gārbens – 50
Felikss Žulpa – 55
Juris Gruzis – 60
Velta Udraķe – 60
Ērika Zaķe – 60
Pēteris Drinka – 70
Dzidra Hrola – 70
Maija Vince – 75
Antonija Rudeniece – 85

Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Normunds Kalašņikovs – 50
Māris Gulbis – 50
Aivars Riekstiņš – 60

Aivars Kļieba – 70
Ilga Valeine – 70
Guntis Vilnis- 50
Anna Ūsele – 90
Hilda Ansberga – 91

Kursīšu pagastā

Ramite Klementija – 50
Smaidīte Kemte – 60
Laimonis Ramša – 65
Ilga Ludiņa – 80

Lutriņu pagastā

Žanis Akšelis – 65
Silvija Jankovska – 65
Arnis Popsujēvičs – 70
Jānis Romanovskis – 75
Irma Strazdiņa – 80

Nīgrandes pagastā

Melita Strokša – 55
Vineta Ēberliņa – 60
Maruta Grīnīte – 60
Danute Jarute – 60
Elmars Prūsis – 60
Ivars Rozenbahs – 60
Zina Mehaņikova – 65
Lija Valtasa – 65
Dzidra Meļķerte – 80

Novadnieku pagastā
Armands Gailis – 50
Armands Paipals – 50
Jānis Upenieks – 50
Jolanta Kronberga – 50
Mārīte Retiga – 55
Kārlis Kleins – 55
Ilgvars Edelmanis - 60
Zinta Ose – 60
Aivars Plācis – 60
Ināra Rāvele – 60

rehabilitācijas
plānā
ir
paredzēts, ka jāsaņem tehniskais
palīglīdzeklis steidzamības kārtā;
6) bērna vecākam, adoptētājam,
audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura faktiski aprūpē bērnu līdz pusotra gada
vecumam.
Tādā gadījumā vēl papildus
jāpievieno šādi dokumenti:
• ja mācāties – izziņu no izglītības
iestādes;
• ja strādājat – izziņu no darbavietas;
• ja veicat individuālo darbu vai
saimniecisko darbību – norādiet
nodokļu
maksātāja
nodokļu
maksātāja
reģistrācijas
numuru vai komersanta firmu un
iesniegumā aplieciniet, ka nav
VID administrēto nodokļu parādu;
• ja aprūpējat bērnu līdz pusotra
gada vecumam – dokumenta kopiju, kas apliecina, ka jūs kopjat un
audzināt bērnu līdz pusotra gada
Vladis Mileška – 65
Raimonds Doniņš-Doniks-Saule –
75
Velta Pavāra – 75
Roberts Miķelsons – 90
Anna Grudule – 94
Milda Dūka – 95

Pampāļu pagastā
Daina Spradze – 60
Felicija Zaķe – 75
Velta Zīlīte – 75

Saldus pagastā

Gunārs Gaušelis – 50
Inga Kiršteine – 50
Arta Zepa – 50
Vasilijs Bergmanis – 60
Raimonds Krastiņš – 60
Ziedonis Reinholds – 65
Rasma Audzēviča – 70
Raita Bambāne – 70
Brigita Antonova – 75
Lidija Jansone – 75
Vēsma Vīgerte – 85
Irma Sarkanbārde – 90
Mārtiņš Poļikovs – 91

Vadakstes pagastā

Laima Guļaško – 50
Silvija Gricjus – 60
Semjons Sproģis – 60

Zaņas pagastā

Inta Altena -–50
Lilita Andersone – 50
Ramute Mažrima – 50
Spodra Ozoliņa – 50
Irēna Žulpa – 50

Zirņu pagastā
Ilze Turka – 70

vecumam;
• personām ar pirmreizējiem
funkcionāliem traucējumiem –
stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstu vai
stacionārā pacienta medicīniskās
kartes 1. ieliekamo lapu ar epikrīzi
(veselības stāvokļa izvērtējums)
kas izsniegta ne agrāk kā sešus
mēnešus
pirms
dokumentu
iesniegšanas;
• ja nepieciešamība noteikta
VDEĀK
individuālajā
rehabilitācijas plānā –VDEĀK
individuālo rehabilitācijas plānu.
Papildu informāciju var saņemt
Latvijas Nedzirdīgo savienības
mājaslapas www.lns.lv sadaļā
„Pakalpojumi” vai zvanot uz
tālruni 67611660, sūtot īsziņu uz
29643789 vai rakstot uz e-pastu
surdotehnika@lns.lv.

●

Zvārdes pagastā

Daina Pavāre – 65

Saldus pilsētā

Gunta Aruma – 70
Māris Mauriņš – 70
Ināra Pahomova – 70
Jānis Virbickis – 70
Zanda Zandberga – 70
Alexander Dvorov – 75
Edvīns Kinstlers – 75
Ausma Liepa – 75
Aina Reinkopa – 75
Imants Sproģis – 75
Mirdza Gaile – 80
Vēsma Gromule – 80
Astrīda Linkaite – 80
Arnis Millers – 80
Rolands Roze – 80
Vairiņa Balode – 85
Valdemārs Švāns – 85
Vilis Ziemiņš – 85
Zenta Grīsle – 90
Neldra Ģēģermane – 90
Olga Skudra – 90
Austra Zviedre – 90
Zenta Liģe – 91
Modra Beļinka – 93
Katrina Lāce – 93
Alberts Bergs-Dilbergs – 94
Anna Gudakovska – 96
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti Saldus
novada informatīvajā izdevumā
„Saldus Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 25. datumam zvaniet
pa tel. 63807443 un izsakiet savas vēlmes.

●
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PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē

14.12. plkst. 16:00

Humoršovs “Vīrieši, vīrieši … ”! Uz skatuves vīrieša pasauli atklās humoršova režisors Mārtiņš Egliens, Nacionālā
teātra aktieris Ivars Puga, Gunārs Placēns, Ivars Kļavinskis
u.c. Biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv un Saldus
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3. Biļešu cena - EUR 12

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus bērnu un jaunatnes centra zālē
28.12. plkst. 11:00

Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētas bērniem (līdz 7
gadiem), kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
Vecākiem lūgums paņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību!

SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
26.12. plkst. 17:00

Koru Ziemassvētku koncerts. Vairāk nekā divdesmit gadus
ilga tradīcija - otrajos Ziemassvētkos Saldus un Brocēnu novadu kori izdzied Ziemassvētku stāstu

13.12.

Lūcijas dienas tirgus

20.12.

Ziemassvētku tirdziņš

22.12.

Ziemassvētku tirdziņš

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
9.12. plkst. 10.30

JSPA organizēts informatīvais seminārs par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu pašvaldību pārstāvjiem, jaunatnes
lietu speciālistiem un sociālo dienestu pārstāvjiem

8.12. - 19.12.

Ziemassvētku radošās darbnīcas

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
25.11. – 12.01.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņu
darbu izstāde “Tērpu un interjera dizains”

2.12. – 10.05.

Dokumentāla izstāde “II Pasaules karš Kurzemē”

9.12. – 11.01.

Bērnu zīmējumu izstāde “Seko Rozentālam”

12.12. plkst. 10:00

Noslēguma pasākums
dalībniekiem

konkursa

“Seko

SALDUS 1. VIDUSSKOLĀ
16.12. plkst. 18:00

Rozentālam”

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
18. un 19.12.

Jauno grāmatu diena

1.12. - 30.12.

Kuldīgas kultūras centra tautas tēlotājas mākslas studijas
„Kuldīgas palete” 45 gadu jubilejas izstāde

3.11. – 31.12

Elvja Elsona mēroga auto modelīšu privātkolekcija
“Kājāmgājēja sapnis”

10.12. - 11.12.

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

1.12. - 30.12.

Izstāde „Grāmatniecības vēsture Saldus novadā”

7.12. - 21.12.

Ikviens, kurš vēlas gūt Ziemassvētku sajūtu, decembrī
aicināts uz Saldu, lai Kapelleru nama Rūķu mājā kopā ar
Auss pakalna rūķu meitiņu gatavotos Ziemassvētkiem.
Piedāvājums paredzēts gan grupām, gan ģimenēm, gan
citiem interesentiem. Rūķu māja atvērta no 7. decembra
līdz 21. decembrim. Grupas ciemos pie Auss pakalna rūķu
meitiņas aicinātas doties darba dienās no plkst. 9.00-17.00
(iepriekš piesakoties pa tel. 29443117), ģimenes ar bērniem
un citi interesenti aicināti Rūķu māju apmeklēt sestdienās
un svētdienās plkst. 13.00 un plkst. 15.00

KAPELLERU NAMĀ

27.12.

Biedrības „Živica” pasākums starp latviešu un pareizticīgo
Ziemassvētkiem

Pirmdienās

Plkst. 18.00 aerobika; plkst.19.00 kapellas „Strops” tikšanās

Otrdienās

Plkst. 17.30 šūšanas nodarbības; plkst. 18.00 joga

Trešdienās

Plkst. 18.00 folkoras kopas „Medainis” tikšanās

Ceturtdienās

Plkst. 18.00 dāmu vakarēšana (dažādu rokdarbu apgūšana) ;
Plkst. 18.00 joga

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
19.12. plkst. 18:00

Koncerts „Mazo rūķu Ziemassvētki”. Bērnu deju kolektīva
„Dzīpars” Rozā, Sarkanā un Dzeltenā grupa dalīsies
dejotpriekā un sagaidīs Ziemassvētku rūķi

20.12.

Deju kolektīvu koncerts „Ziemassvētku jampadracis”. (Vieta un laiks tiks precizēti)

SALDUS PILSĒTĀ UN NOVADĀ

31.12. plkst. 23:00

Koncertprogramma "Pieskaries brīnumam". Biļetes var
iegādāties www.bilesuparadize.lv un Saldus TIKS centra
kasē, Striķu ielā 3. Biļešu cena - EUR 8

21.12. plkst. 11:00

Vokālās grupas “Druvas Tonis” koncerts

26.12. plkst. 21:00

Koncertā "Tev tuvumā" skanēs skaistākās latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas. Šogad pamatsolistu statusā
būs Aija Andrejeva, Artūrs Skrastiņš un Marts Kristiāns
Kalniņš, bet uz skatuves kāps arī grupa "Putnu Balle",
Kārlis Auzāns (čells, ģitāra), Jānis Miltiņš (klavieres), Valters Sprūdžs (bass) un Kaspars Kurdeko (sitamie intrsumenti). Biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv un
Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3. Biļešu cena – EUR
9. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas

29.12. plkst. 19:00
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Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhileviča Ziemassvētku koncerts "Mana roka Tavējā...". Biļetes var iegādāties www.
bilesuparadize.lv un Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3.
Biļešu cena - EUR 10

Jaungada sagaidīšanas pasākums O. Kalpaka laukumā

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zālēs

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts florbolā Saldus novada sporta
zālēs

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts futbolā Kurzemītes sporta zālē

12.12. plkst. 10:00

Tautas bumba 2003. – 2005.g.dz., finālsacensības Saldus
sākumskolā

27.12. plkst. 10:00

Starptautisks turnīrs basketbolā veterāniem sievietēm 30+
un vīriešiem 35+ Saldus sporta kompleksā

Sekot reklāmai

EVE Ziemas autoveiklības sacensības Druvas lidlaukā

14.12. plkst. 11.00
Plkst.12.00

Ziemassvētku tirdziņš.
Svētku egles svinīga atklāšana centra laukumā

21.12. plkst. 10.00

Starppagastu turnīrs zolītē

22.12. plkst. 14.00

Ziemassvētku pasākums pagasta pensionāriem

28.12. plkst. 12.00

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Rūķu sētas stāsts”

31.12. plkst. 21.00

Vecgada pavadīšanas un Jaunā 2015. gada sagaidīšanas
pasākums

EZERES PAGASTĀ

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
18.12. plkst. 19:00

Koncerts „Ziemassvētku rūķu darbnīca”. Bērnu deju
kolektīva „Dzīpars” Violetā, Zaļā un Oranžā grupa dalīsies
dejotpriekā un sagaidīs Ziemassvētku rūķi

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
15.12. plkst.16.00

Lielās pagasta egles iedegšana pie Rubas pagastmājas

27.12.

Šķēdes Dailas teātra izrāde “Antons un ekstrasensi” Rubas
tautas namā. Pasākuma laiks tiks precizēts

29.12. plkst.12.00

Svētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Rubas tautas
namā.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
12.12 plkst. 16:00

Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums Šķēdē

1.12 - 23.12

Ziemassvētku dekoru izstāde Šķēdes mazajā zālītē

20.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku koncerts Šķēdes zālē. Plkst. 21:00 - balle

19.12.

Jaunlutriņu pamatskolas un PII „Vāverīte” audzēkņu
pasākums „Ziemassvētki brauc!” Jaunlutriņu Tautas namā

22.12. plkst. 11:00

Pasākums „Pretī baltam brīnumam”- dienas centra
organizētie Ziemassvētki visiem senjoriem. Jaunlutriņu Tautas namā

28.12.

Ziemassvētku pasākums visiem interesentiem Jaunlutriņu
Tautas namā. Pasākumā piedalīsies Jaunlutriņu amatieru teātris ar iestudējumu pēc G. Priedes darbu motīviem
„Ziemassvētku zvaigzne”, senjoru deju kolektīvs „Senlejas”
un pūtēji pedagoga R. Kleinberga vadībā

Trešdienās plkst.
10:00

Radošās nodarbības “Ziemassvētkus gaidot” Jaunlutriņu Dienas centrā

Pirmdienās plkst.
19:00

Kantri dejas Jaunlutriņu Tautas namā

16.12. plkst.15.00

Pasākums “Ziemassvētku konfekte”- radošās darbnīcas,
tirdziņš, Lielās egles iedegšana

17.12. plkst. 16.00

Ziemassvētku koncerts pirmsskolas izglītības iestādē
“Pumpuriņš”

19.12. plkst. 19.00

Pasākums “Ziemassvētki kaķīša dzirnavās” Pampāļu
pamatskolā

22.12. plkst. 12.00

Ziemassvētku balle Pampāļu pensionāriem Dienas centrā

1.01. plkst. 1:00

Jaunā gada nakts balle kultūras namā. Spēlē grupa “Blice”
Pasākums bērniem „Jautrie Ziemassvētku gaidīšanas
svētki” Dienas centrā

SALDUS PAGASTĀ

KURSĪŠU PAGASTĀ
Visu decembri

Literatūras izstādes veltītas rakstniekiem jubilāriem, noteiktiem tematiem un aktualitātēm

12.12.

1.12. - 31.12.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Kultūras
kanons Zudušajā Latvijā” Kursīšu bibliotēkā

12.12. plkst. 20.00

Saldus pagasta iestāžu Ziemassvētku balle Druvas kultūras
namā

13.12.

Eglītes iedegšanas pasākums (svētku tirdziņš, lustēšanās ap
eglīti, uzstāsies Kursīšu bērnu ansamblis). Jaunajā zālē

17.12.

Adventes laikam veltīts pasākums „Svētbrīdis” Dienas
centrā

17.12. plkst. 10:00

Ziemassvētku eglīte mazajiem kursīšniekiem bērnu dārza
zālītē

18.12.

Pasākums „Sveču gaismas terapija” Dienas centrā

20.12. plkst. 16.00

20.12. plkst. 14:00

Pasākums senioriem "Lai iedegas sveces". Jaunajā zālē

Gadskārtu ieražu svētki- bluķa vilkšana kopā ar folkloras
kopu “Druvas Zemturi”. Druvas k.n. vestibilā

22.12

Ziemassvētku balle pensionāriem Dienas centrā

29.12.

Rūķis gaidīs bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes, lai saņemtu Ziemassvētku paciņas

1.01. plkst. 00.30
Plkst. 1.00

Pārvaldes vadītājas Ausmas Liepas svētku uzruna un salūts.
Gadumijas balle Druvas kultūras namā, kurā spēlēs grupa
“Lustīgais Blumīzers”. Galdiņi jārezervē iepriekš.

LUTRIŅU PAGASTĀ
Darba
dienās
14:00 -17:00

Radošas aktivitātes bērniem un jauniešiem Lutriņu dienas
centrā „Kadiķītis”

Trešdienās
(līdz
17.12.) 9:00 –
11:30

Atbalsta grupa vecākiem un nodarbības „Pusaudzis
ģimenē” Lutriņu dienas centrā „Kadiķītis”

Svētdienās 12:00 –
16:00

Jauniešu svētdienas aktivitātes Jauniešu centrā „Pī Em Kei”
Namiķos.

1.12. – 8.12.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
„Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis” Lutriņu
bibliotēkā

VADAKSTES PAGASTĀ
17.12. plkst. 10:00

Ziemassvētku eglīte bērniem

18.12. plkst. 13:00

Ziemassvētku pasākums pensionāriem
ZAŅAS PAGASTĀ

12.12. plkst. 13:00

Pasākums Zaņas pagasta pensijas vecuma iedzīvotājiem
Ziemassvētku noskaņās. Piedalās amatierkolektīvs “Oga”.
Zaņas skolā

Druvas amatierteātra izrāde „Īsa pamācība mīlēšanā”
Lutriņu klubā

13.12. plkst. 15:15

Zumbas nodarbības Zaņas sporta angārā

14.12. plkst. 17:00

Muzikālā atpūtas pēcpusdiena Lutriņu pagasta senioriem
Lutriņu klubā

13.12. plkst.15.30

Svētku egles iedegšanas pasākums Avotu ielā

14.12. plkst. 11:00

21.12. plkst. 12:00

„Mazo rūķu Ziemassvētki” Lutriņu klubā- paciņu
saņemšana bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes

Zaņas skolas 2. stavā radošās nodarbības kopā ar Agritu
Rimkus

15.12.

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
folkloras kopu

20.12. plkst. 15:15

Zumbas nodarbības Zaņas sporta angārā

26.12. plkst.20:00

Plkst. 22:00

Pasākums “Savādie Ziemassvētki”. Koncertā piedalās
sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā” un amatierkolektīvs
“Oga” ar I.Kamkovskas izrādi pēc V. Belševicas darba
motīviem “Nu dulla kas dulla”.
Balle kopā ar grupu “Nakts Ziņas”. Zaņas skolā

27.12. plkst. 15:15

Zumbas nodarbības Zaņas sporta angārā

12.12. plkst. 16:00

Ziemassvētku egles iedegšanas svētki pie pagasta pārvaldes
ēkas. Piedalās folkloras kopa “Zirņi”

20.12. plkst. 18:00

Pensionāru atpūtas vakars. Muzikālos priekšnesumus sniegs
Uģis Jēkabsons. Iepriekšēja pieteikšanās

23.12. plkst. 14:00

Ziemassvētku eglīte mazajiem zirņeniekiem, pie mums ciemosies arī Ziemassvētku vecītis. Bērnudārza telpās

27.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku pasākums. Uzstāsies Zirņu pagasta meiteņu
ansamblis un Zirņu amatierteātris ar izrādi “Sasistais spogulis” (Edvards Vulfs). Galdiņu rezervēt līdz 20. decembrim.
Plkst. 21:00 – balle. Spēlēs grupa “Ax3”. Dalības maksaEUR 3. Zirņu pamatskolā

12.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku koncerts „Ziemassvētku koks” ar kluba
pašdarbības kolektīvu piedalīšanos Lutriņu klubā

14.12. plkst. 15:00

NĪGRANDES PAGASTĀ
15.12.

Nīgrandes mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts Kalnu
kultūras namā

16.12. plkst. 10:00

Izrāde „Svētku karaļvalsts” Kalnu kultūras namā

24.12. plkst. 14:00

Sieviešu kora „Nīgrande” Ziemassvētku koncerts Nīgrandes
pagasta Luterāņu baznīcā

31.12. plkst. 24:00

Balle „Jauno gadu sagaidot” Kalnu kultūras namā
NOVADNIEKU PAGASTĀ

Otrdien, trešdien,
piektdien

No plkst. 13:00 līdz 18:00 radošās aktivitātes bērniem
Dienas centrā

Pēc katra pulciņa
darba grafika (pieteikties pa tālr.
29164020)

Jaunus dalībniekus aicina šādi pulciņi: tradicionālo
rokdarbu (aušana, adīšana u. c.); šūšana un modelēšana;
kokapstrāde; JDK “Sadancis”; sieviešu koris “Draudzība”;
amatierteātris “Pieskāriens”.

Trešdienās
no
plkst. 11:00 līdz
14:00

Senioru aktivitātes spēlējot zolīti, novusu, šahu, darbojoties čaklo roku pulciņā Dienas centrā „ Mežvidos”. Aicināti
arī citi interesenti.

19.12. plkst. 15:00

“Mežvidu” mazajā zālē Ziemassvētku eglīte pensionāriem.
Amatierteātra „Pieskāriens” izrāde – Hermaņa Paukša
“Miljons”.

25.12.plkst. 14:00

“Mežvidu” mazajā zālē Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Liepājas
leļļu teātra izrāde “Lācēna Ziemassvētki”. Pārējiem
interesēties pa tel. 29164020.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ
6.12. un 13.12.
plkst. 12:00

Radošās nodarbības Ziemassvētkus gaidot Striķu kultūras
nama 2. stāvā

20.12. plkst. 11:00

Ziemassvētku pasākums bērniem

20.12. plkst. 18:00

Senioru vakars

31.12.

Vecgada balle
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AKTUĀLAIS PASĀKUMS
Par Saldus novada gada kultūras darbinieku kļūst ezerniece Liene Šteinberga
Zane Sproģe, p/a „Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
5. decembrī notika Saldus novada
Kultūras darbinieku svētki. Pasākumā
pulcējās kultūras jomai piederīgie –
kultūras darba organizatori, bibliotekāri,
mākslas un mūzikas skolu pedagogi un
muzeja darbinieki.

Pasākuma laikā notika kultūras darbinieku
sveikšana apaļās darba jubilejās, sumināti
jaunie darbinieki kultūras darba jomā, kā arī
nosaukts Kultūras darbinieks 2014. Šogad šo
pagodinājumu saņēma Ezeres kultūras nama
vadītāja un kultūras dzīves dvēsele Ezerē
Liene Šteinberga. Kopš 2005. gada pasākumu
atbalsta A/S „SEB banka”, piešķirot naudas
balvu gada Kultūras darbiniekam.
2014. gadā L. Šteinberga kultūras jomā
paveikusi daudz. Piedalījusies projekta „Es
bij’ meita” izstrādē un realizācijā, kura laikā
tapa kora „Kaprīze” karogs. Aktīvi darbojas
nevalstiskajās organizācijās „Mūsu ligzda”
un „Koris „Kaprīze””. 2013. gadā biedrības
„KIT” atbalstītais projekts „Tirgus andeles
un lustes iz vecāsmātes pūralādes” ieviests kā
vietējā tradīcija un ļoti veiksmīgi turpinājās arī
četras reizes šogad, turklāt, ar īpašu kultūras
programmu. L. Šteinberga kā brīvprātīgā darbojas arī Ezeres novadpētniecības materiālu
krātuves „Ezeres muitas nams” uzturēšanā.
2014. gadā L. Šteinberga ieviesa jaunu
tradīciju - jaunā gada sagaidīšanas pasākumu
Ezeres kultūras namā, atjaunoja stipro ģimeņu
vakaru Ezeres pagastā. Brīvajā laikā dzied
sieviešu korī un vokālajā ansamblī, darbojas
amatierteātrī un sieviešu klubiņā. Viņa rīko
ekskursijas Ezeres iedzīvotājiem Latvijas un
Lietuvas robežās.
Goda nosaukumam vēl tika izvirzīti: J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
vecākā speciāliste vēstures jautājumos Ilze
Haruna; Saldus mūzikas skolas Pūšamo un
sitamo instrumentu nodaļas skolotāji - Uldis

Kuncis, Artūrs Maculēvičs, Tālis Zujs un Jānis
Milzers; Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagasta Ošenieku bibliotēkas vadītāja Dace
Kalniņa.
Īpašs prieks par to, ka kuplajam kultūras
darbinieku pulkam pievienojas jauni kolēģi,
tādēļ sirsnīgi sveica astoņus darbiniekus, kuri
šogad sākuši strādāt Saldus novada kultūras
iestādēs. Tie ir: Linda Medne, Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore,
Līva Apriķe, Vadakstes pagasta
bibliotēkas bibliotekāre, Mārtiņš
Bērtulis, Saldus mūzikas skolas
skolotājs,
Andris
Mickēvičs,
Jaunlutriņu pagasta kultūras darba
organizators, Sintija Krūza, Zvārdes
pagasta kultūras darba organizatore,
Sarmīte Kaufmane, Zirņu pagasta
kultūras darba organizatore, Simona Radoviča, Saldus mūzikas
skolas skolotāja un Laura Liepiņa,
p/a „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” direktore.
Ar Kultūras ministrijas Atzinības
rakstu un Latvijas Nacionālā kultūras centra
Atzinības rakstu tika sveikta Vēsma Krūmiņa,
kurai Saldus mākslas skolas direktores amatā
šogad aprit 30 darba gadu jubileja un viņa šajā
amatā strādā kopš skolas dibināšanas.
Šogad apaļas darba jubilejas atzīmēja 12
kultūras jomas speciālisti, kurus apbalvoja ar
Saldus novada domes Atzinības un Pateicības
rakstiem: J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece Inese
Gruša (10 gadu darba jubileja J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejā), Saldus pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe
Aija Pelīte (10 gadu darba jubileja Saldus
pilsētas bibliotēkā), Nīgrandes pagasta Kalnu
bibliotēkas vadītāja Ieva Kalvāne (10 gadu

darba jubileja Kalnu bibliotēkā), Šķēdes pagasta bibliotēkas vadītāja Egita Zasa (20 gadu
darba jubileja Šķēdes pagasta bibliotēkā), Saldus mūzikas skolas skolotāja Diāna Demitere
(25 gadu darba jubileja Saldus mūzikas skolā),
Saldus pilsētas bibliotēkas administratīvā
darba nodaļas vadītāja Agita Cenkure Lilienšteina (25 gadu darba jubileja Saldus
pilsētas bibliotēkā), Saldus mākslas skolas
direktore Vēsma Krūmiņa (30 gadu darba jubileja Saldus mākslas skolā), Saldus mākslas
skolas skolotāja Anna Dobele (30 gadu darba
jubileja Saldus mākslas skolā), Saldus mākslas
skolas skolotāja Zigrīda Buzoverova (30 gadu
darba jubileja Saldus mākslas skolā), Saldus
mūzikas skolas direktora vietniece mācību
darbā Iveta Gaile (30 gadu darba jubileja Saldus mūzikas skolā), Saldus mūzikas skolas
skolotāja Solveiga Freisa (30 gadu darba jubileja Saldus mūzikas skolā), Saldus mūzikas
skolas skolotāja Natālija Loča (35 gadu darba
jubileja Saldus mūzikas skolā).
Svētku ievadā prezentācijās tika parādīti
aizvadītās sezonas radošie sasniegumi un
ievērojamie kultūras notikumi katrā iestādē un
pagastā. Svētki tiek organizēti, lai reizi gadā visi
satiktos un akcentētu nozares daudzveidību
un tajā strādājošo godprātīgo darbu . Saldus
novada kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja jau
deviņpadsmito reizi svētku dalībniekiem ļauj
piedzīvot negaidītu emocionālu pārsteigumu
un baudījumu. Kultūras darbiniekus sveica
mūžam aktīvie un atraktīvie akordeonistu
ansambļa „Akords” dalībnieki, pasākuma pirmo daļu vadīja režisors, aktieris un improvizators Jurijs Djakonovs, savukārt, Latvijas
Nacionālā Simfoniskā orķestra pirmo vijoļu
koncertmeistars Raimonds Ozols savā īpaši
harizmātiskajā priekšnesumā aizkustināja visus pasākuma dalībniekus.

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 51, 2014. gada decembris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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