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Saldū pasniegtas gada balvas “Kristāla Zirgs”

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
23. oktobrī Saldus Mūzikas un
mākslas skolu akustiskajā zālē
svinīgi tika pasniegtas gada balvas amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem “Kristāla Zirgs”.
Šogad pasniedza sešas balvas piecās nominācijās tiem
amatiermākslas
kolektīvu
vadītājiem,
kuri
ar
īpašu
aizrautību un sasniegumiem
pavadījuši
pagājušo
darba
cēlienu. Šī balva ir ikgadējs
apliecinājums
amatiermākslas
kolektīvu vadītāju ieguldītam

ilgam, rūpīgam darbam un labiem augsta līmeņa rezultātiem
amatiermākslā.
Nominācijā
“Par
ilgstošu
un
nozīmīgu
profesionālo
ieguldījumu” balvu ieguva Saldus
novada pūtēju orķestra “Saldus”
vadītājs Artūrs Maculēvičs. Balva
šajā nominācijā tika piešķirta par
ilgstošu un nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu
amatiermākslas
kolektīvu kustības attīstībā.
Nominācijā
“Par
augstu
profesionālo
ieguldījumu”
balvu saņēma TDA “Kursa”,
TDA “Kursa” 1. un 2. studijas
vadītāja Inese Buša. Nominācijā
“Par aktīvu amatiermākslas

popularizēšanu” balvu ieguva divi kungi: Ezeres pagasta
kultūras nama sieviešu vokālā
ansambļa “Allegro” un Rubas pagasta Tautas nama sieviešu vokālā
ansambļa “Vēlreiz” vadītājs Jānis
Narkevics un Saldus senioru
akordeonistu ansambļa “Akords”
vadītājs Guntis Ābols.
Nominācijā
“Par
aktīvu
amatiermākslas popularizēšanu”
balvu ieguva Nīgrandes pagasta
Kalnu kultūras nama sieviešu
kora “Nīgrande” vadītāja Ina
Kiršteine. Balvu šajā nominācijā
piešķīra par kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras
popularizēšanu un saglabāšanu
2014./2015. gada sezonā.
Nominācijā “Sadarbības projekts” balvu ieguva Saldus pagasta
Druvas kultūras nama folkloras
kopas “Zemturi” vadītāja Sandra
Snipke. Šo balvu piešķīra par
nozīmīgu darbību amatiermākslas
starptautiskās aprites veicināšanā
2014./2015. gada sezonā.
Šis pasākums radīja daudz
patīkamu emociju un prieku par

to, ka Saldus novadā ir tik daudz
radošu un enerģisku cilvēku, kuri
ap sevi pulcē kolektīvus un kuri ar
ļoti labiem panākumiem darbojas
un uzstājas ne tikai mūsu novadā,
bet arī Latvijā un pasaulē. Balvas idejas autore Zaiga Vēja
saka: “Iedibinot šo tradīciju,
bija vēlme vienā pasākumā
koncentrētā veidā parādīt visa
novada amatiermākslas kolektīvu
sezonas veikumu. Un tas ir izde
vies – katru reizi ar lepnumu un
apbrīnu ir iespēja paraudzīties uz
to, ar kādu aktivitāti, profesionālo
skatījumu un pat misijas apziņu
strādā kolektīvi un to vadītāji.
Ja ikdienā intensīvi neseko citu
kolektīvu aktivitātēm, tad šajā
pasākumā ir iespēja gūt pārskatu
par novada amatierkolektīvu
darbību. Emocionāli, priekpilni
svētki visiem!”.
Par
patīkamu
atmosfēru
pasākumā rūpējās māksliniece
Vita Upeniece un Uģis Jēkabsons,
kā arī pūtēju orķestra “Saldus”
ansamblis Ulda Kunča vadībā. ●
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Oktobra Saldus novada domes sēdes

Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
28. oktobrī notika Saldus novada domes
ārkārtas sēde, kurā tika skatīti četri
lēmumprojekti.
Nolēma likvidēt Saldus novada domes
priekšsēdētāja vietnieka attīstības un sadarbības
jautājumos amata vietu.
Apstiprināja lēmumu atlaist Ilzi KĻAVU no
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieka
attīstības sadarbības jautājumos amata.
Veica grozījumus Saldus novada domes 2013.
gada 11. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22
“Saldus novada pašvaldības nolikums”.
Izdarīja
grozījumus
Saldus
novada
pašvaldības pārvaldes struktūrshēmā.
29. oktobrī notika Saldus novada domes
sēde, kurā tika skatīti 45 lēmumprojekti.
Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumus
“Saldus novada domes Goda raksts” četrām
personām. Tie tiks pasniegti 18. novembra
pasākumā.
Akceptēja paredzētās darbības par “Bīstamo
atkritumu līdzsadedzināšana AS “Sātiņi Energo
LM” koģenerācijas stacijā Saldus novada
Novadnieku pagastā”.
Noteica Saldus novada pašvaldības iestādes
“Saldus Bērnu un jaunatnes centrs” vecāku
līdzfinansējumu interešu izglītības nodarbībām
2 euro apmērā mēnesī.
Apstiprināja grozījumus saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par Saldus novada pašvaldības
budžetu 2015. gadam” un Nr. 7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Saldus novadā”.
Apstiprināja grozījumus “Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un
nodibinājumiem” nolikumā.
Apstiprināja Saldus novada Kursīšu pamat
skolas nolikumu.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 25
“Kārtība kādā sakārtojamas, konservējamas vai
nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves”.
Noteica dalības maksu 10.00 euro apmērā Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
organizētajam pasākumam “Stipro ģimeņu
atpūtas vakars”, kā arī noteica ēdināšanas pa
kalpojumu maksu – 3.00 euro apmērā Saldus

Par nekustamā
īpašuma nodokli
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā
un 15. novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā
no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā –
avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības
norēķinu punktā, bankā, internetbankā, kā
arī portālā www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver,
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novada Jauniešu forumam.
Piešķīra
līdzfinansējumu
biedrībām
“Puķuzirnis Z”, “Labdomas”, “Sauja”, “Džudo
klubs SALDUS”, “Mēs– Jaunaucei”, , “Pī eM
Kei” un biedrībai “Sante” sabiedrisko aktivitāšu
realizēšanai.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu “Saldus
Bērnu un jaunatnes centra” Jaunatnes atpūtas
un iniciatīvas centra “Šķūnis” rekonstrukcijai
līdz 205 000 euro (divi simti pieci tūkstoši euro)
apmērā līdz 25 gadiem no Valsts kases.
Ievēlēja par Saldus novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju Solvitu RAMONU un par Saldus novada bāriņtiesas locekli uz pieciem
gadiem ievēlēja Inesi UPENIECI. Noteica
Saldus novada bāriņtiesai sešu bāriņtiesu
locekļu skaitlisko sastāvu, tai skaitā bāriņtiesas
priekšsēdētājs un pieci bāriņtiesas locekļi.
Nolēma, ka Saldus novada bāriņtiesas
sekretāra/lietveža pienākumus pildīs Saldus novada bāriņtiesas speciālists. Izdarīja grozījumus
Saldus novada bāriņtiesas nolikumā.
Atbalstīja Saldus novada pašvaldības projekta
“Grāmatas “Rozentāls no Saldus līdz Romai”
izdošana” iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu konkursā, vizuālās mākslas
nozarē.
Veica izmaiņas Saldus novada domes
pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināja grozījumus Saldus novada
domes 2014. gada 28. augusta lēmumā “Par
Saldus sporta skolas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”. Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2015. gada 24. septembra lēmumā
“Par Saldus sporta skolas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu” (sēdes protokols nr.15; 63.§) 1.
punktā, nosakot maksu par Saldus sporta skolas
sniegtajiem pakalpojumiem.
Atbalstīja Saldus 2. vidusskolas projekta “Laipni lūgti mūsu vidū!” īstenošanu
programmā Erasmus+, piešķirot finansējumu
35% apmērā no projekta kopējā budžeta.
Apstiprināja Saldus 2. vidusskolas maksas
pakalpojumus.
Nodeva atsavināšanai, pircēja un pirkuma
cenas noteikšanai, nomaksas pirkuma līguma
slēgšanai trīs Saldus novada pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus.
Apstiprināja lēmumu par ceļa servitūtu

nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes
vienībā “Ausekļu grantsbedres”, Lutriņu pag.,
Saldus novads.
Nolēma par Saldus novada domes lēmumu
atcelšanu.
Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “D/s Ciecere dārzs Nr.243”, Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Rietumu iela 12, Saldus, Saldus novads.
Nodeva nomas lietošanā Saldus novada
pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas
Lielajā ielā 3B, Kalnsētas ielā 32 un Skrundas
ielā 5, rīkojot publisku rakstisku nomas maksas
izsoli.
Pieņēma lēmumu par pašvaldības dzīvokļa
Nr.1, Nr.2, Nr.5 un Nr.6 “Indrāni”, Ezeres pag.,
Saldus nov. atsavināšanu publiskā izsolē.
Noteica, sākot ar 2016. gada 1. janvāri,
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Šķēdes
ciemā samaksu par dzeramā ūdens piegādi –
0,812 euro/m3 un par kanalizācijas izmaksām–
0,815 euro/m3 (bez PVN).
Noteica nomas maksu par zāles īri Ģimenes
atbalsta dienas centrā 3.10 euro stundā (bez
PVN).
Noteica nekustamā īpašuma “Draviņas”,
Zirņu pag., Saldus nov. atsavināšanas procesā
iegūto naudas līdzekļu sadalījumu (10% – Saldus novada pašvaldībai, 45% – Zirņu pagasta
pārvaldei, 45% – Apvienotai Jaunlutriņu un
Šķēdes pagasta pārvaldei).
Apstiprināja grozījumus Saldus novada
domes 2015. gada 24. septembra lēmumā “Par
Saldus novada izglītības iestāžu direktoru algas
likmi”.
Apstiprināja Nīgrandes pagasta pārvaldes
maksas pakalpojums.
30. oktobrī notika Saldus novada domes
ārkārtas sēde, kurā tika skatīts viens
lēmumprojekts.
Atcēla 2015. gada 29. oktobra Saldus novada
domes lēmumu “Par Saldus novada bāriņtiesas
locekļa ievēlēšanu” (protokols Nr.17, 3.§).

ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu. Maksājuma mērķī precīzi
jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta
numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra
numurs, par kuru tiek veikts maksājums.
Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka,
katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas
paziņojumus papīra formā un piegādājot

tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs
papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi
naudas līdzekļi. Šos resursus varam ietaupīt,
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes
papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas
paziņojumu elektronisku piegādi. Aicinām
nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju
saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā!
Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam
iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv. ●

Pilns sēdes apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
“Pašvaldība”/”Dokumenti”. ●
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Saldus novada pašvaldības
stipendiju “Medusmaize” iegūst
četras jaunietes

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN UZŅĒMĒJU
DELEGĀCIJA PIEDALĪJĀS MOLDOVAS ZIEMEĻU
REĢIONA DIENĀS
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
Šogad Saldus novada pašvaldības stipendiju “Medusmaize”, ko piešķir sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Fondu, ieguva četras aizrautīgas un mērķtiecīgas Saldus
jaunietes – Alīna Rimkus, Alīna Tropina, Anna Karolīna
Šaule un Madara Miķelsone.
Alīna Rimkus ir Latvijas Universitātes Bioloģijas
fakultātes 1. kursa studente, Alīna Tropina ir Rīgas
Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības
fakultātes 1. kursa studente, Anna Karolīna Šaule ir
Biznesa augstskolas “Turība” Komunikāciju fakultātes
1. kursa studente un Madara Miķelsone ir Rīgas Stradiņa
universitātes Rehabilitācijas fakultātes 1. kursa studente.
Stipendijas apjoms ir EUR 1 420 akadēmiskajā gadā, un
stipendiju jaunieši saņems visu studiju laiku. Stipendijai pavisam pieteicās vienpadsmit jaunieši, visi arī tika
uzaicināti uz otro kārtu - interviju.
Stipendiātu vērtēšanas komisijā bija Latvijas
Universitātes Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa –
Zvejniece, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors
Pēteris Dubra, SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis
Gints Karols un Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
direktore Laura Liepiņa.
Stipendiju “Medusmaize” turpinās saņemt arī seši
jaunieši, kuri atbalstu visam studiju laikam ieguva
iepriekšējos mācību gados.
2013. gadā Saldus novada pašvaldība pirmo reizi
piešķīra stipendiju “Medusmaize”. Stipendijas mērķis
ir finansiāli atbalstīt Saldus novada jauniešus izglītības
pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Saldus novada atpazīstamību Latvijā un piederības
sajūtu novada iedzīvotāju vidū. ●

No š.g. 7. līdz 10. oktobrim Saldus novada pašvaldības delegācija
viesojās Florešti (Florești) un Beļci (Bălți) – Moldovas pilsētās.
Delegācijas pārstāvji Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros
apmeklēja savu sadarbības pašvaldību - Florešti (Florești) rajonu,
ar kuru vieno draudzības saites kopš 2014. gada 18. decembra,
kad tika parakstīts sadarbības līgums. Divu dienu laikā Saldus delegācija iepazinās
ar sadarbības pašvaldības Florešti (Florești) rajona uzņēmējdarbības nozarēm,
apmeklēja pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas un vietējos uzņēmumus
ar mērķi identificēt turpmākās sadarbības jomas un veidot ciešākus sadraudzības
kontaktus.
9. un 10. oktobrī Saldus novada pašvaldības un uzņēmēju pārstāvji Latvijas
delegācijas sastāvā piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona dienu pasākumos, kas tika
rīkoti ar mērķi attīstīt Latvijas un Moldovas Ziemeļu reģiona kontaktus un apspriest
tālākos sadarbības attīstības plānus. Latvijas delegācijas sastāvā bija vairāk nekā 70
pārstāvju no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), deviņām Latvijas pašvaldībām, to
iestādēm, uzņēmēji, kā arī nevalstiskā sektora darbinieki. Saldus novadu pārstāvēja
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis, administratīvās
nodaļas vadītāja Inna Kislina, attīstības nodaļas galvenā projektu vadītāja Ginta
Ernšteina, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste Zane Šteina, uzņēmēji – tekstilmāksliniece Baiba Rītere un bi
tenieks Jānis Vainovskis.
Delegācijas dalībnieki piedalījās biznesa forumā “Moldovas Ziemeļu attīstības
reģiona ekonomiskā potenciāla veicināšana – sadarbības iespējas ar Eiropas
Savienības valstīm”, kura ietvaros notika izstāde un Latvijas – Moldovas uzņēmēju
kontaktbirža, ar mērķi veicināt abu valstu uzņēmēju sadarbību, attīstot biznesa kontaktus, kas ietver nākamo darījumu pazīmes vai vienošanos par tālāku sadarbību.
Pasākuma ietvaros Moldovas Beļci (Bălți) pilsētā notika Latvijas – Moldovas sadraudzības diena, lai dalītos pieredzē, veicinātu iedzīvotāju komunikāciju,
pašvaldību un uzņēmēju sadarbību, prezentējot un degustējot Latvijā un Moldovā
ražotos produktus. Pie tekstilmākslinieces Baibas Rīteres stenda izstādes apmeklētāji
varēja ieaust savu pavedienu kopējā gobelēnā, savukārt pie bitenieka Jāņa Vainov
ska varēja degustēt medus produktus ar dažādām ogām, kas izraisīja ļoti lielu interesi vietējo iedzīvotāju vidū.
Moldovas Ziemeļu reģiona dienu pasākumi plaši tika atspoguļoti Moldovas valsts
televīzijas un radio kanālos. ●

Lāčplēša dienai veltītie pasākumi
Saldū

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
pasākums 18. novembrī

Plkst. 17:15 Lāpu gājiens no Saldus 1. vidusskolas;
Plkst. 18:00 Lāčplēša dienas svinīgais pasākums
O. Kalpaka laukumā;
Plkst. 19:00 Pūtēju orķestra «Saldus» koncerts Saldus BJC, Lielajā ielā 3;
Plkst. 20:00 mākslas filma «Rīgas sargi» BJC,
Lielajā ielā 3. Visi pasākumi ir bez maksas.
Iedzīvotāji aicināti nolikt svecītes uzkalniņā pie
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcas. ●

Plkst. 10:00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts ekumēniskais dievkalpojums Saldus baptistu draudzes dievnamā, Skrundas ielā 12a
Plkst. 14:00 Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkā Valsts svētku svinīgais pasākums «Mīļa
mana tēvu zeme».
Programmā:
• Kora «Varavīksne» uzstāšanās;
• Saldus novada domes priekšsēdētājas Indras Rassas uzruna;
• Saldus novada domes Atzinības un Goda rakstu pasniegšana;
• Laikraksta «Saldus Zeme» balvu pasniegšana
• Koncertprogramma «Trīs zvaigznes» (Jānis Lūsēns, Zigfrīds Muktupāvels, Kristīne
Zadovska). Ieeja pasākumā bez maksas. ●
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SALDUS NOVADA VĒSTIS
Saldus novadniekam Edgaram Bergam
sudrabs

Elga Grota, p/a “Saldus TIKS centrs” sporta darba vadītāja
No 21. līdz 31. oktobrim Kataras galvaspilsētā Dohā norisinājās
Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) pasaules čempionāts
vieglatlētikā.
Latvijas
izlases
Paralimpiskās
vienības sastāvā bija mūsu novada
iedzīvotājs Edgars Bergs, kurš startēja
lodes grūšanā F35 grupā. Edgars Bergs
izcīnīja sudraba medaļu ar rezultātu
14 metri, no pirmās vietas atpaliekot
vien par 2 cm. Tika uzlabots spor-

tista personīgais rekords lodes grūšanā
par 58 mm, un viņš ir kvalificējies
Riodežaneiro
paralimpiskajām
spēlēm.
Lai veiksmīgi sagatavotos 2016.
gada
vasaras
Paralimpiskajām
spēlēm Riodežaneiro, tiek organizēta
ziedojumu vākšanu paralimpiešu
atbalstam – “Viņi var. Es arī varu.”
Mājas lapā https://www.lpkomiteja.
lv/tuesituvari/#ziedot,
uzklikšķinot
uz katra sportista foto, varam ziedot
viņa treniņu procesam un nokļūšanai
Riodežaneiro. ●
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Klinšu kāpšanas sacensības
“Novadnieki OPEN 2015”
Biedrības “Novadnieku attīstībai” klinšu kāpšanas en
tuziasti 18. oktobrī nu jau otro gadu rīkoja sacensības
klinšu kāpšanā ar augšējo drošināšanu. Sacensībās tika
gaidīti dalībnieki trijās vecumu grupās – bērni, jaunieši
un pieaugušie. Sacensībās startēja 15 komandas “Novadnieki” pārstāvji, kā arī viesi no klubiem “Daugmale”
un “Atsaite”. Kā norādīja sacensību galvenais tiesnesis
Normunds Reinbergs, sacensību gaisotne bija draudzīga,
dalībnieki viens otru atbalstīja, bet pieredzes bagātākie
sportisti labprāt deva padomus. Kluba “Daugmale”
pārstāvis bija lakonisks: “Mums pie Jums patika, nākošgad
brauksim atkal!”. Tā kā komandai “Novadnieki” nav liela
pieredze šajā sporta veidā, tad šajās sacensībās lielākā daļa
godalgu tika viesiem, bet mēs mācāmies, krājam pieredzi
un “audzējam muskuļus”!
Biedrības vārdā pasakāmies visiem sportistiem, Saldus
novada pašvaldībai un Novadnieku pagasta pārvaldei par
atbalstu sacensību norises nodrošināšanā.
Joprojām gaidām jaunus dalībniekus! Uz tikšanos
“Mežvidos”!
Papildus informāciju var sniegt instruktori – Sandra
Plociņa (tel. 29163386); Dzintars Irbe (tel. 29215457);
Kristaps Plociņš (tel. 26224968). ●

Jaunajā Saldus sporta stadionā
notikušas pirmās vieglatlētikas
sacensības
Marina Dambe, vieglatlētikas trenere
16. oktobrī pirmo reizi notika vieglatlētikas sacensības
jaunajā Saldus sporta stadionā, kurās piedalījās 174
dalībnieki no Tukuma, Talsiem, Liepājas, Kuldīgas, Jelgavas, Ventspils un Saldus. Pēc sacensību svinīgās atklāšanas
notika aizraujošas jauno sportistu sacensības 2001. - 2002.
gadā dzimušajiem un 2003. – 2004. gadā dzimušajiem
zēniem un meitenēm šādās disciplīnās: 300 m un 1000 m
skrējienā, tāllēkšanā, lodes grūšanā un stafetes skrējienā.
Visvairāk dalībnieku piedalījās tāllēkšanā un 300 m
skrējienā.
Pirmajās sacensībās jaunajā stadionā pirmo zelta medaļu
izcīnīja Saldus sporta skolas audzēkne Betija Grinberga
(300 m skrējienā 2001. – 2002. gadā dzimušo grupā). Saldus sporta skolas audzēkņi kopā izcīnīja sešas medaļas,
pārējās aizceļoja uz citiem novadiem.
Par labu garastāvokli un jauku atmosfēru sacensību
dalībniekiem rūpējās DJ Ziggy. ●
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Saldus novada pašvaldība informē

Zane Štencele, Saldus novada
pašvaldības vides pārvaldības
speciāliste
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.
panta 2. punkta prasībām Saldus
novada pašvaldība informē par
pieņemto lēmumu.
Saldus novada dome 2015.
gada 29. oktobra sēdē pieņēma
lēmumu
“Par
paredzētās
darbības „Bīstamo atkritumu
līdzsadedzināšana AS „Sātiņi Energo LM” koģenerācijas stacijā
Saldus
novada
Novadnieku
pagastā” akceptēšanu” (protokols
Nr.17., 9.§)
Ieinteresētās
personas
ar
pieņemto
lēmumu,
lēmuma
pamatojumu un informāciju par
sabiedriskās apspriešanas procesu, kā arī ar pasākumiem, kas tiks
veikti, lai novērstu vai samazinātu
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi,
var iepazīties Saldus novada
pašvaldības mājas lapā, www.
saldus.lv sadaļā “Sabiedrības
līdzdalība”.
Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz dokumentu:
“Ziņojums bīstamo atkritumu
līdzsadedzināšanai AS “Sātiņi
Energo LM” Koģenerācijas
stacijā Saldus novada No
vadnieku pagastā” 4. redakciju;

Vides pārraudzības valsts biroja
2015. gada 7.augusta atzinumu
Nr. 4 “Par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu bīstamo
atkritumu līdzsadedzināšanai AS
“Sātiņi Energo LM” .
Sabiedriskās apspriešanas process bija šāds:
• Ietekmes uz vidi sākotnējā
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksme Saldus novada
pašvaldībā, Avotu ielā 12,
Saldū, 26.10.2010;
• Iedzīvotāju
aptauja
par
bīstamo
atkritumu
līdzsadedzināšanu biomasas
kooģenerācijas stacijā AS
“Sātiņi Energo LM” 2012.
gada augustā;
• Sabiedriskās apspriešanas
sanāksme Saldus novada
pašvaldībā, Avotu ielā 12,
Saldū, 26.10.2012;
• Sabiedriskā apspriešana no
2012. gada 18. oktobra līdz
2012.gada 19. novembrim.
SIA “Vides konsultāciju birojs”
2015. gada janvāra paziņojums
par aktuālo ziņojuma versiju
interneta mājas lapās www.vkb.
lv; www.saldus.lv un www.vpvb.
gov.lv.
Pasākumi, kas tiks veikti,
lai novērstu vai samazinātu
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:
• Sadedzināšanai tiks pieņemti

tikai sašķeldoti ar kreozotu
impregnēti
nokalpojošie
dzelzceļa gulšņi, kā arī ar
naftas produktiem piesārņotā
grunts;
• Sadedzināšanas procesā tīras
koksnes šķelda ar bīstamiem
atkritumiem tiks atjaukta
stingri noteiktās proporcijās;
• Bīstamie atkritumi tiks glabāti
slēgta tipa nojumē ar cietu
segumu.
Lai degšanas procesa laikā
nodrošinātu nemainīgus emisijas līmeņus, iekārta darbosies
nepārtraukti, izņemot laiku, kad
tiks veikta iekārtu tehniskā apkope, savukārt visa kurināmā
pilnīgu sadegšanu nodrošinās
degkameras kustīgie ārdi.
Sadedzināšanas procesu un līdz
ar to piesārņojošo vielu emisiju
gaisā palīdzēs kontrolēt un vadīt
operatīvie dati no mēriekārtas,
kas nodrošinās gan darba parametru, gan izplūstošo dūmgāzu
kvalitātes monitoringu.
Uzņēmuma pārstāvji apņemas
nodrošināt aktuālo monitoringa
datu pieejamību interneta vidē,
šobrīd tiek apzināti risinājumi.
Saistībā ar plānoto darbību
paredzēts izbūvēt šādas jaunas
tehnoloģiskās vienības:
1) Lokālās lietus ūdeņu
attīrīšanas iekārtas, kur novadīs

un attīrīs virszemes noteci
no cietā seguma laukumiem
(turpmāk arī darba zona), pa kuriem pārvietosies transports no
piesārņotās augsnes un šķeldas
uzglabāšanas
novietnes
uz
kurināmā operatīvo noliktavu.
2) Esošas nojumes rekonstrukcija kurināmā materiāla
uzglabāšanai,
izbūvējot
ūdensnecaurlaidīgu
pamatu
un starpsienu, lai novērstu
uzglabājamo
materiālu
sajaukšanos;
3) Tiks uzstādīts audumu filtrs,
kā papildus dūmgāzu attīrīšanās
posms. Auduma filtrs tiks
uzstādīts pēc multiciklona, pirms
izlaides dūmenī.
Smaku veidošanās paredzētās
darbības
rezultātā
ārpus
uzņēmuma
teritorijas
nav
paredzama.
AS “Sātiņi Energo LM” esošās
sadedzināšanas un koģenerācijas
iekārtas radītais troksnis uz
blakus esošo uzņēmumu fona ir
nenozīmīgs.
Grunts kvalitātes noteikšanai
2014. g. novembrī paredzētās
darbības teritorijā tika ierīkoti
3 urbumi. Turpmāk šo urbumus
izmantos gruntsūdeņu monitoringam. ●

Par skaistāko lauku sētu 2015. gadā atzīta Saldus novada
Zvārdes pagasta saimniecība “Vārpas”

Linda Mežgaile, Food Union
sabiedrisko attiecību konsultante

Ar svinīgu ceremoniju Valsts
prezidenta rezidencē Melngalvju
namā jau ceturto gadu pēc kārtas
noslēdzās konkurss “Skaistākā
lauku saimniecība”, kurā tika
sadalīti 2015. gada skaistāko
saimniecību tituli Latvijā.
Par skaistāko saimniecību šogad
atzīta Saldus novada Zvārdes pagasta saimniecība “Vārpas” un
tās saimnieki – Valdis un Ļuba
Markevici. Z/S “Vārpu” saimnieki zemi tiešā nozīmē atkaroja
džungļiem pirms vairāk nekā
divdesmit gadiem. Pirms tam tur
atradās Zvārdes aviācijas mērķu
poligons. Tagad “Vārpas“ nodarbojas ar aitkopību, ganāmpulks
mērāms 300 sprogaiņos. Marke
vici balvā saņēma goda plāksni,

kas apliecina “Skaistākās lauku
saimniecības 2015” statusu un
apmaksātu braucienu divām
personām uz Berlīnes Zaļo
nedēļu– pasaules lielāko starptautisko pārtikas, lauksaimniecības
un dārzkopības izstādi 2016.
gada 15. – 24. janvārī. “Cilvēks
veido vidi, kurā viņš dzīvo, un,
kā zināms, vide veido cilvēku.
Esmu pārliecināts – jo skaistākā,
sakoptākā un patīkamākā vidē
veidojas cilvēka personība, jo
labāks viņš izaug. Mēs katrs no savas bērnības atceramies tuvinieku
lauku sētu, kurā pavadījām kādu
no vasarām – šīs atmiņas ir tik
spilgtas tieši tāpēc, ka šajā vietā
saimnieki darīja visu, lai palīdzētu
mums katram tur justies kā mājās.
Vēlu, lai katra jūsu saimniecība
spēj radīt savu sētu tik skaistu, ka
jūsu bērni un bērnu bērni arvien

vēlētos ne vien pie jums ciemoties, bet arī turpināt jūsu iesākto,”
stāsta Latvijas Valsts prezidents
Raimonds Vējonis.
Konkursu organizē vadošais
piena pārstrādes uzņēmums
“Food Union” un vienīgais lauku dzīvesstila žurnāls Latvijā

“IEVAS Māja”.
Konkursā tika vērtēts gan
saimniecības tēls, sākot no ceļa
rādītāja un izpļauta grāvja līdz
pagalmā lepni paceltam karogam,
gan tas, kā saimniekošana sadzīvo
ar koptu dārzu.
Foto: www.delfi.lv. ●
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Ezeres pagastā
Jānis Pērkons,
Ezeres
pagasta
sporta darba organizators
19.
septembra Ezeres sporta
svētkos piedalījās

133 sportisti.
Futbolā uzvarēja LJK (Liepājas
jūras
koledža)
komanda.
Volejbolā, kur startēja 13 komandas vīriem un septiņas sievām,
uzvarēja Artis Raukaitis, Mārtiņš
Januševskis un māsas Stankas.
Vēl notika virves vilkšana,
strītbols un citas sporta aktivitātes
bērniem.
27. septembrī Pirmā pierobežas
festivāla ietvaros Ezerē notika
skrējiens Lietuva – Latvija, kurā
piedalījās 83 skrējēji. Lietuvu
pārstāvēja 39 sportisti, Latviju –
24. Piedalījās arī 12 skrējēji no
Ezeres pagasta. Vienīgo medaļu
no Ezeres pagasta iedzīvotājiem
ieguva Aigars Žodziņš, piedaloties skrējienā vīriem virs 50 gadiem.

Oktobrī sākās starppagastu
sporta spēles “Dienvidi”. Pirmajā
sporta veidā – zolītē – piedalījās
81 spēlētājs. Ezere no astoņiem
pagastiem izcīna pirmo vietu.
Sākusies arī florbola sezona
Saldus novada atklātajā novada
čempionātā, ko Ezeres pagasta
komanda uzsākusi ar uzvarām.
Pieteikta Ezeres komanda novada telpu futbola čempionātam,
kurā startē 10 komandas, arī komanda no Mažeiķiem (Lietuva).
Kursīšu pagastā
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta
kultūras darba organizatore
10. oktobrī Kursīšos viesojās
Jaunlutriņu amatierteātris ar
izrādi “Sibīriju Jums, ne Līgo”
(A.
Niedzviedzis).
Darbība
risinājās pagājušā gadsimta 80.
gados. Izrādē atainoti notikumi no
cilvēku dzīves kolhoza ikdienā.
Jaunlutriņu
amatierteātris
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Kursīšos ciemojās ar biedrības
“Kursīšu attīstības biedrība “Kabata”” gādību. Projektu “Pagasta
dienas 2015” finansiāli atbalsta biedrība “KIT”. Pateicamies
Jaunlutriņu amatierteātrim un
visiem apmeklētājiem.

Uzsākot jauno sezonu, cītīgi
darbojas visi Kursīšu pagasta
kolektīvi – ansamblis “Allegro”,
amatierteātris “Kodols”, bērnu
ansamblis “Notiņas”, zumba un
vingrošanas nodarbības.
Andra Rorbaha, direktores vietniece ārpusstundu darbā
Oktobra mēnesis skolēniem
pagājis, domājot par nākotnes
karjeru. Skolēni tikās ar dažādu
profesiju pārstāvjiem, veica interesantus uzdevumus. Paldies
skolotājai S. Vītolai par karjeras
nedēļas plānošanu un vadīšanu!
2. oktobra rīts mūsu skolā bija
satraucošāks nekā parasti – visi
skolēni sagaidīja skolotājus
(šodien viņi visi bija pirmklasnieki), lai apsveiktu Skolotāju dienā.
”Pirmklasnieki” godam izturēja
“gudrības pārbaudes” testus. Pateicamies par apsveikumiem un
dalību pasākumā.
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu
bibliotēkas – informācijas centra
vadītājs
22. septembrī bibliotēkā pulcējās
krustvārdu mīklu risināšanas entuziasti uz “Krustvārdu mīklu
minēšanas čempionāta” 2. posma
1. kārtu. Dalībnieki pēc pirmās
kārtas ieguvuši sekojošas vietas:
1. vieta Vija Gotfrīde, 2. – Aija
Jēkabsone, 3. – Valdis Bolšteins.
25. septembrī uz radošo
nodarbību
Ivetas
Strikasas
vadībā pulcējās Kursīšu pagasta
un kaimiņu pagasta skolotāji,
sociālie darbinieki un interesenti, lai mācītos jaunus radošos
darbiņus.
29. septembrī uz pasākumu
dzejas dienu noskaņās bibliotēkā
ieradās bērnudārza piecgadīgās
grupas bērni un audzinātāja.
Pasākuma laikā bērni uzzināja
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par dzejnieku Raini un viņa
saistību ar Dzejas dienām, iepazina dzejnieka grāmatu “Manu
lellīti sauc Lolīti” un klausījās
dzejoļus. Pasākuma noslēgumā
bērni iepazina Raiņa dzejoļus
animācijas filmās, noskatoties
filmiņas “Mākonis un Mākonīte”
un “Zeltītas vasaras”. Paldies par
pasākuma ideju SPB bibliotekārei
Ievai Adzereiko.
29. septembra vakarā bibliotēkā
tikās Lasītāju kluba dalībnieki, lai
sāktu jauno sezonu. Šīs tikšanās
tēma bija dzeja. Literatūras
skolotāja Sanita Vītola pastāstīja
par dzeju, tās formu un tapšanu,
tēliem, par dzejas un pasaules
uztveri ar piecām maņām (redze,
dzirde, tauste, oža un garša).
3. oktobrī bibliotēkā pasākumā
“Paturēt sevī mirkļus gaišos”
viesojās rakstniece, sabiedriskā
darbiniece Anna Žīgure un somu
rakstnieks publicists, karikatūrists
Juka Rislaki. Pasākumā interesenti varēja uzzināt pa šo cilvēku
literāro darbību, dzīvi un iepazīt
personības spēku un viedokli
dažādos ar mūsdienu politisko
situāciju saistītos jautājumos.
Anna Žīgure ieskicēja arī savu
vecvecāku Elzas Stērstes un
Edvarda Virzas personību un
dzīvi. Pasākums notika projekta
“Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
6. oktobrī bibliotēkā viesojās
Jaunlutriņu pagasta iedzīvotājas
un vēstures entuziastes Sandra Medne un Ilze Lāce, lai
ar stāstījumu un prezentāciju
par Jaunlutriņu pagastu atklātu
vēstures izstādi “No Jaunmuižas
līdz Jaunlutriņiem”. Pasākuma
laikā tika demonstrētas bildes
un grāmatas, kurās stāstīts pat
pagastu un tā cilvēkiem, tika uzdoti jautājumi. Lai gan pasākumu
apmeklēja neliels cilvēku skaits,
tomēr atnākušajiem bija iespēja
uzzināt un iepazīt vienu Saldus
novada daļu.
13. oktobrī Kursīšu bibliotēkas
vadītājs
piedalījās
LBB
rīkotajā Latvijas bibliotekāru
17. konferencē “Dinamiskas
bibliotēkas: piekļuve, attīstība un
pārmaiņas”. Kursīšu bibliotēkas
vadītājs bija kurators Kurzemes
bibliotēku paviljonam Ideju tirgū,
kurā bibliotēkas dalījās ar idejām,
interesantiem risinājumiem, projektiem un pasākumiem. Kon
ferences laikā notika trīs sesijas:

par adaptāciju pārmaiņām un
personības attīstību, pielāgošanos
tām, par mūsdienīgu bibliotēku
izveidi un pakalpojumiem, par
bibliotēku statistiku. No Saldus
novada konferencē piedalījās
Aija Pelīte, Santa Švalbe, Zaiga
Freiberga, savukārt Brocēnu novadu pārstāvēja Inese Sadauska
un Valda Ozoliņa. Ideju tirgū idejas pārdeva – Kursīšu, Lutriņu,
Kalnu, Brocēnu, Saldus pilsētas
bibliotēkas.
15. oktobris bija darbīga diena.
Rīta pusē bibliotēkā viesojās
bērnudārza bērni, lai iepazītos
ar profesiju kolekcionārs un
kolekcijas izstādi “Gudrības
simbols – pūce”. Bibliotēkas
vadītājs pastāstīja, ar ko nodarbojas “kolekcionārs”, bet bērni
apskatīja pūcīšu kolekcijas izstādi
un pastāstīja par savu izvēlēto
profesiju, kuru bija attēlojuši
kolāžā.
Pēcpusdienā
bibliotēka
iesaistījās Kursīšu pamatskolas
organizētājā “Karjeras nedēļa
2015” pasākumā.
Vakarā
bibliotēkā
notika
Ošenieku
bibliotēkas
rokdarbnieču kluba vadītā meistarklase, kuras laikā varēja apgūt
pērļu rokassprādžu aušanu un
dakšiņtamborēšanas pamatus.
19. oktobrī Kursīšu pamatskolā
projekta
“Pastāvēs,
kas
pārvērtīsies” ietvaros VKKF
mērķprogrammā “Raiņa un Aspazijas gads” viesojās lektore
Ieva J. Kalniņa ar lekciju “Ēdiens
Aspazijas, A. Brigaderes un
Raiņa bērnības tekstos”. 8. un
9. klases skolēniem un pedagogiem bija iespēja uzzināt par to,
kādi ēdieni tika lietoti rakstnieku
dzīves laikā, kas tiem garšoja,
kā ēdiens atspoguļots to darbos,
tika salīdzināta visu triju autoru
“ēdienkarte”, lasīti fragmenti no
darbiem un vēstulēm.
Tāpat šajā dienā skolā viesojās
LNB specialiste Liega Piešiņa,
lai ar 1. – 4. klases skolēniem
runātu par vērtībām, par latviešu
kultūras vērtībām un Latvijas
Kultūras kanonā iekļautajiem
objektiem. Bērni krāsoja, veidoja, gāja rotaļās, atbildēja uz
jautājumiem, risināja uzdevumus,
ieguva balviņas. Pasākums notika LNB projekta par Kultūras
kanona popularizēšanu ietvaros.
Oktobrī
bibliotēkā
bija
apskatāmas vairākas tematiskas
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izstādes projekta “Pagastu dienas
Kursīšos – Jaunlutriņi” ietvaros.
Oktobra otrajā nedēļā valstī
un arī Saldus novada skolās notika Karjeras nedēļa, kuras laikā
skolēni iepazinās ar dažādām
profesijām. Šī gada moto – Atver profesiju durvis! Arī mūsu
skolas skolēni aktīvi piedalījās
pasākumos novadā un skolā.
1. – 4. klašu skolēni iepazinās
ar profesijām un uzņēmumiem
Kursīšu pagastā, savukārt no 5.
līdz 9. klašu skolēni apmeklēja
uzņēmumus un iestādes Saldū, kā
arī piedalījās izglītojošā pasākumā
“Karjeras busiņš” Ezerē. Interesants konkurss par profesijām
notika skolas bibliotēkā, bija
arī orientēšanās spēle “Atver 5
pagasta darbinieku un iestāžu
durvis!”, kuru organizēja skolas
bibliotekāre Sandra Kilevica.
Paldies klašu audzinātājiem
un
skolas
darbiniekiem,
kuri iesaistījās šīs nedēļas
organizēšanā.
Īpašs
paldies
Kursīšu pagasta bibliotēkas –
informācijas centra vadītājam
Mārtiņam
Lagzdonam
par
sadarbību prezentācijas planšetes
sagatavošanā.
Paldies uzņēmumiem, iestādēm
un darbiniekiem, kuri atvēra savas profesijas durvis Kursīšu
pagastā.
Paldies
Saldus
novada
uzņēmumiem un iestādēm: Saldus dzīvnieku patversmei, Valsts
policijas Saldus iecirkņa darbiniekiem, VUGD darbiniekiem,
„Karjeras busiņa” aktīvajiem
dalībniekiem, zobārsta asistentei
G. Kilevicai (“Zobārstniecība
Meta”).
Sanita Vītola, atbildīgā par
karjeras
izglītību
Kursīšu
pamatskolā
Interesanta ekskursija 5. – 9.
klašu skolēniem notika Rīgas
muzejos. Lai skolēni varētu doties
ekskursijā, vispirms bija jāveic
mājās darbi. 5. – 6. klases skolēni
mājās meklēja senas lietas:
vēstures avotus, lai Okupācijas
muzejā aktīvi varētu iesaistīties
darbā par tēmu – ko māca vēsture,
savukārt 7. – 9. klases skolēni
vispirms iepazinās ar Kursīšu
pagasta bibliotēkā izvietoto
ekspozīciju par deportācijām, jo
arī Okupācijas muzejā viņiem
bija jāpiedalās mācību stundā par
tēmu – padomju deportācijas.

9. oktobrī notika ekskursija uz
Rīgu, kur pusi ceļa izdevumus
sedza Okupācijas muzejs, otru
pusi mūsu pārvalde. Izmantojām
izdevību apmeklēt arī Dabas
muzeju, kurā iepazināmies ar
derīgajiem izrakteņiem Latvijas
teritorijā. Visus ieinteresēja sevi
nofotografēt iedzintarojumā, kā
arī redzēt, kāds izskatās dzintara
diegs, no kura bija arī izgatavots
un košās krāsās nokrāsots dzintara audums. Diena bija gara, bet
vērtīga, jo daudz tika redzēts.
Lutriņu pagastā
Ligita Popsujēviča,
Lutriņu
pagasta
bibliotēkas vadītāja
Oktobrī
Lutriņu
bibliotēkas vadītāja
piedalījās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
mācību centra rīkotajos kursos
“Bibliotēkas mārketings modernā
sabiedrībā”. Kāpēc bibliotēkām
vajadzīgs
mārketings?
Noskaidrojām, ka mārketinga
uzdevums ir mazināt plaisu starp
mūsu iespējām un bibliotēkas
lietotāju zināšanām par mūsu
iespējām. Bibliotekāra uzdevums
ir izskaidrot, ka mēs esam, un kā
mēs varam palīdzēt pārliecināt
“ienākt” pa durvīm. Bibliotēkas
iespējas ir tās “produkti” – pakalpojumi, resursi, pasākumi, kolekcijas, krājums, personāls, serviss un informācija. Svarīgākais
uzdevums ir panākt, lai cilvēki
bibliotēkā patērē savu laiku,
nevis naudu! Mūsu darbā
jābūt nepārtrauktai sarunai ar
cilvēkiem, ietverot veicināšanu,
publicitāti, PR un reklāmu
organizētā un stratēģiskā veidā.
Ilga Brēdiķe, Lutriņu sociālās
palīdzības organizatore
Lai atzīmētu Starptautisko veco
ļaužu dienu, pirmajā oktobrī
Jaunlutriņos tikās Jaunlutriņu,
Lutriņu un Novadnieku pagastu
seniori. Svētku pēcpusdiena
pagāja patīkamā gaisotnē, par
kuru
parūpējās
Jaunlutriņu
dejotājas no “Senlejām” un akordeonistu ansamblis “Akords”.
Lutriņu un Jaunlutriņu seniori
kopīgos pasākumos tikušies
vairakkārt, tādēļ īpašs prieks bija
par atraktīvajiem Novadnieku
senioriem. Ar savu atraisītību
viņi un “Senleju” dejotājas
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iedrošināja pārējos, un rezultātā
daudzi seniori laidās dejā un
izlocīja kājas. Šajā pasākumā arī
savstarpēji iepazināmies, nedaudz
pastāstīdami, kas notiek katra
pagasta senioru dzīvē. Mājup
atgriezāmies dzīvespriecīgi un
pozitīvi uzlādēti, par to paldies
pasākuma
organizētājiem
–
Jaunlutriņu pagasta sociālā darba
speciālistiem un kultūras darbiniekiem!
Nīgrandes pagastā
Ligita
Ķiene,
kultūras darba organizatore
26.
septembrī
Nīgrandes pagasta
Kalnos lielus un
mazus pircējus, pārdevējus un
vienkārši skatītājus jau desmito
gadu pulcēja Miķeļtirgus. Laika
gaitā tas kļuvis par tradīcijām
bagātu un neiztrūkstošu vietējās
kultūras dzīves norisi, kur līdzās
tirdzniecībai tiek arī dancots,
muzicēts un ēsts. Šogad pirmo
reizi Miķeļtirgus vadītājas lomā
iejutās Kalnu raganiņa, bet viņas
palīdzes tirgus apmeklētājus
cienāja ar raganas ķiļķēniem.
Vislielāko
interesi
raisīja
tradicionālā loterija ar iespēju
laimēt stādus, puķu sīpolus, dārza
veltes, graudu maisus, malku
un mēslu kravas. Par loterijai
piedāvātajiem lielajiem laimestiem paldies ilggadīgajiem sponsoriem – SIA “Griezes Lejnieki”,
z/s “ Griezes Grauds”, z/s “Mednieki”, z/s “Čibas”, SIA “Gundega DP”, kā arī daudzajiem
individuālajiem ziedotājiem!
Ražīgi jauno sezonu uzsācis
Kalnu kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs “Jumis”, kurš septembra beigās ar latvju dančiem
priecēja apmeklētājus Miķeļtirgū
Kalnos un Pirmajā Pierobežas
festivālā Ezerē.
8. oktobrī uz biedrības KIT
realizētā
projekta
“Riteņa
izgudrošana” ietvaros atbalstītā
projekta
“Raganas
ķēķis”
prezentāciju Kalnu kultūras namā
aicināja Kalnu raganiņa ar savām
palīdzēm. Raganiņas uzņēma
tuvākus un tālākus viesus, bija
iespēja apskatīt apkārtni no
kultūras nama jumta, bet “Raganas ķēķī” viesiem tika piedāvāti
raganas katlā uz dzīvas uguns
tikko vārīti “Leišmales kartupeļu

ķiļķēni”.
Oktobrī Kalnu kultūras namā
tika iepriecināti teātra un lietišķās
mākslas mīļotāji. 3. oktobrī ar
izrādi “Dāmu tango” viesojās
Liepājas TMK Metalurgu tautas
teātris. 18. oktobrī pilnu skatītāju
zāli pulcēja Liepājas teātris
ar izrādi “Divi kaili vīrieši”.
Šajā pašā dienā kultūras namā
apmeklētājiem tika atklāta Latvijas radošo rokdarbnieču ceļojošā
izstāde “Musturdeķu stāsti”.
Vadakstes pagastā

Aina
Statkus,
bibliotēkas
vadītāja
13. oktobrī notika pasākums
“Mutvārdu žurnāls”, kurā pagasta iedzīvotājiem bija iespēja
tikties ar pašvaldības darbiniekiem, lai uzzinātu par
svarīgākajiem pasākumiem un
notikumiem novadā. Bibliotēkas
vadītāja A. Statkus pastāstīja un
prezentēja bibliotēkas aktuālākos
pasākumus,
savukārt
par
kulināriju stāstīja R. Burkāne un I.
Luters. Iespēja līdz 26. oktobrim
apskatīt arī Luteru ģimenes plašo
grāmatu klāstu par kulināriju
un pavārmākslu. G. Rozenberga iepazīstināja klātesošos
ar jaunumiem pagasta vēstures
krātuvē. A. Bleidele pastāstīja
par gaidāmajiem pasākumiem
un
pulciņiem.
Klausījāmies
pensionētās bibliotekāres A.
Dvarišķes interesanto stāstījumu
par viņas šā gada ceļojumiem
gan uz Baltkrieviju, gan arī pa
Latviju. Pasākuma dalībnieki
bija vienisprātis, ka nākošais
“Mutvārdu žurnāls” notiks janvārī
pēc budžeta apstiprināšanas un
šis pasākums būs turpmāk arī kā
iedzīvotāju sapulce ar plašāku,
pārdomātāku skatījumu.
13. oktobrī notika bibliotekārā
stunda pirmskolas bērnu grupiņai
“Izspēlējam rudeni”, kur bērniem
bibliotēkas vadītāja bija saga
tavojusi dažādus jautājumus
par rudens tēmu. Katru no
jautājumiem iztirzājām plašāk, lai
bērni pēc iespējas vairāk iegūtu
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zināšanas par rudens gadalaiku.
26. oktobrī ar bērniem braucām
uz Jaunauces bibliotēku, savukārt
27. oktobrī Jaunauces bērni
apmeklēs Vadakstes bibliotēku.
Abās dienās bija interesantas un
aizraujošas aktivitātes pasākumā
“Rudentiņš bagāts vīrs, daudz tu
mums dāvināji”.
Ieva Ģērmane, sporta darba organizatore
3. oktobrī Vadakstes sporta
zālē notika sacensības novusā
sievietēm un vīriešiem, kurās
uzvarēja Madara Forstmane un
Uģis Urbelis.
Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska,
kultūras
darba
organizatore
Šoruden notika
ceturtais sēņošanas
čempionāts. Bērnu
grupā čempionāta
titulu ieguva Markuss Grinkevičs
(3,603 kg), otrajā vietā – Šarlote
Bullo (2,474 kg), bet trešajā
vietā Līga Gredzena (1,840 kg).

Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
novembra jubilāriem vēl
Saldus novada dome

Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Jurijs Bormanis
Romualda Sūngaile
Arvīds Čukna
Jaunauces pagastā
Aldonis Pētersons
Jaunlutriņu pagastā
Ligita Rezgale
Kursīšu pagastā
Lilija Griķe
Lutriņu pagastā
Ārija Badūne
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Pieaugušo grupā čempionāta
kauss tika Līgai Raudonei (5,907
kg), otrajā vietā ierindojās Imants
Zēns (3,156 kg) un trešās vietas
ieguvēja bija Inta Miceika (3,077
kg).
Pēc apbalvošanas visi sēņotāji
Zaņas pagasta dienas centrā
mielojās ar siltu zupu un ceptiem āboliem putukrējumā, kur

arī diskutēja par lieliski pavadīto
laiku. Sēņotāju secinājums bija,
ka nav ko gausties par dzīvi
un par brīvā laika pavadīšanas
iespējām, ja vien ir vēlme, tad
var arī laiku atrast, jo iespējas ir
ik uz soļa. Sēņotāju vārdā paldies
Silvai Pērkonei par viesmīlību un
gardām pusdienām.
Tāpat rudens spraigi sācies ar
jauno sezonu pagasta esošajiem
pašdarbnieku kolektīviem.

Lidija Piģite
Kārlis Rumbenieks
Nīgrandes pagastā
Zofija Gurauska
Petrs Budris
Valdis Kakštis
Jekaterina Vicvagare
Lilita Gruze
Mirdza Statkus
Māris Brenčs
Mārtiņš Vecvagars
Daiva Deļišina
Zigmunds Grants
Novadnieku pagastā
Ruta Irbe
Dina Brēdava
Valentīna Sergejeva
Stase Gregirčaka
Velta Milta
Silvija Andersone
Irēna Miķelsone
Pampāļu pagastā
Marika Millere
Vitauts Šimkus
Rubas pagastā
Gunta Rutka
Aigars Brīdags
Sandra Dīcmane

Vēlu jums katru dienu pa sapnim, pa cerībai, siltam smaidam
un sirsnīgam vārdam. Katru dienu
pa prieka brītiņam, lai ievijas jūsu
ikdienā un dod spēku un izturību
jaunajā radošajā sezonā!
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta
kultūras darba vadītāja
Visu oktobri Zvārdes pagasta bibliotēkā varēja apskatīt
J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja ceļojošo izstādi
“Saldus Lielā iela”.
9. oktobra vakarā, Striķu
kultūras namā, notika vēl nebijis pasākums – erudīciju vakars
“ZINĪTIS UN NEZINĪTIS”.
Liels prieks par atsaucību, jo
pieteicās 5 komandas (komandā
3 cilvēki). Vēl lielāks prieks, ka
pasākuma dienā ieradās vēl viena, sparīga, azartiska komanda
ar 3 meitenēm, kuru nosaukums
bija “ČAMMAS”. Meitenes –
Liāna Garbare, Iveta Ganeviča un
Livita Rubule, pārliecinoši ieguva
arī 1. vietu. 2. vietu izcīnīja komanda “Supertrijnieks” – Līga

Biruta Johansone
Danuta Timofija
Gunta Baltiņa
Gunta Gruze
Raimonds Pešiks
Alberts Varnavičs
Saldus pagastā
Andris Bitāns
Inita Meiere
Vladimirs Pobeda
Sergejs Beļkevičs
Inguna Meikšāne
Arvīds Vīndedzis
Velta Bušmane
Rasma Andersone
Astrīda Poļikova
Šķēdes pagastā
Valdis Andersons
Vita Andersone
Vadakstes pagastā
Irisa Pukste
Vaclavs Mačjuka
Zaņas pagastā
Ilga Erlecka
Astrīda Želve
Edgars Dreimanis
Mirdza Grīna
Broņislava Rauda

Mihailišina, Elīna Mieze un
Imants Džulis. 3. vietu ieguva
komanda “AŠIE” – Diāna Kr
onberga, Megija Mieze un Māris
Kronbergs.
Kā saka paši dalībnieki –
visgrūtāk bija atstāstīt stāstu pēc
atmiņas, ar apslēptiem atslēgas
vārdiem un atpazīt senvārdus, bet
bijis interesanti un jautri. Lai gan
pasākums ilga turpat trīs stundas,
erudīcijas pasākuma dalībnieki
bija nenogurdināmi. Vienīgie, kuros bija manāms nogurums, bija
žūrijas locekļi. Paldies meitenēm:
Rebekai Andersonei un Alisei
Krūmkalnai, kas darbojās žūrijā,
palīdzot veidot jautājumus un
prezentācijas.
No 12. līdz 16. oktobrim,
Striķu pamatskolā norisinājās
Karjeras nedēļa. Bērni no 1. līdz
6. klasei apmeklēja Zvārdes pagasta pašpārvaldi, bibliotēku
un kultūras namu, iepazīstot
dažādas profesijas, piemēram,
grāmatvedis,
pašpārvaldes
vadītājs, kultūras nama vadītājs,
sociālais darbinieks. ●

Elena Ruzga
Zirņu pagastā
Leons Škutāns
Skaidrīte Kalēja
Arvīds Rancāns
Modra Krīgere
Alma Meire
Zvārdes pagastā
Nora Saulīte
Vēsma Tuklere
Laimonis Krūmkalns
Tamāra Daukste
Saldus pilsētā
Mihails Artemjevs
Aleksandra Djakuliča
Viktors Franskevičs
Laimdota Konča
Romute Končus
Juris Kravalis
Jānis Kūguliņš
Andris Markavs
Velta Ozoliņa
Dzintra Poriete
Imants Ūbelis
Gunārs Zariņš
Rasma Blekte
Beata Circene
Anita Endzele

Ausma Ezerlīce
Emilija Latiša
Valda Laugale
Emīlija Rīnava
Andris Rozentāls
Aleksandrs Zandars
Jānis Dravnieks
Arvīds Freimanis
Elmārs Groskops
Mārtiņš Sunepskis
Arvīds Ansons
Anna Gajevska
Līvija Rēfelde
Alma Robaha
Lidija Brunava
Gaida Briede
Stefānija Krūmiņa
Nelda Graubica
Emīlija Rožkalne
Marta Nīmane
Ja vēlaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds netiktu
publicēti Saldus novada
informatīvajā izdevumā
„Saldus Novada Vēstis”,
lūdzu, līdz mēneša 25.
datumam zvaniet pa tel.
63807444 un izsakiet
savas vēlmes.

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
SALDUS PILSĒTĀ

22.11. plkst. 16.00

1.11. plkst. 18.00

Filma “Futbolā sīkumu nav” Saldus sporta kompleksā. Ieeja
bez maksas.

Multfilma bērniem “Pūķa ligzda”. Biļetes cena: EUR 1,50
(biļetes var iegādāties uz vietas 40 min pirms filmas).

22.11. plkst. 18.00

3.11. plkst. 16.00

Tikšanās ar Aigaru Fadejevu un Signi Rinkuli Saldus sporta
kompleksā.

Filma “Lielā spēle” (Big Game). Biļetes cena: EUR 2,00
(biļetes var iegādāties uz vietas 40 min pirms filmas).

24.11. plkst. 9.00

11.11.

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi Saldū:
Plkst. 17.15 Lāpu gājiens no Saldus 1. vidusskolas;
Plkst. 18.00 Lāčplēša dienas svinīgais pasākums O. Kalpaka
laukumā;
Plkst. 19.00 Pūtēju orķestra “Saldus” koncerts Saldus Bērnu
un jaunatnes centrā;
Plkst. 20.00 mākslas filma “Rīgas sargi” Saldus Bērnu un
jaunatnes centrā.
Visi pasākumi bez maksas.

Biedrības KIT projektu prezentācijas pasākums “Patentu
birojs”.

24.11. plkst. 9.00

Konference “Kultūras attīstība Saldus novadā”. Plkst. 15.00
diskusija.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē
13.11. plkst. 19.00

15.11. plkst. 15.00

Zanes Daudziņas izrāde “Bruņota un bīstama”. Biļetes Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, stundu pirms pasākuma
tā norises vietā, kā arī www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena
– 8.00 EUR.
Muzikāla izrāde bērniem “Minjoni detektīvi”. Biļetes Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, kā arī 40 min pirms
pasākuma tā norises vietā. Biļetes cena – 2.00 EUR.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
6.11. plkst. 18.00

18.11. plkst. 14.00

Jolanta Gulbe Paškeviča koncertā “Fly Love”. Programma
sastāv no dažādu autoru dziesmām, kur lielākā daļa no tām
ir sarakstītas 60.,70. gadu periodā. Koncertā būs dzirdama
arī tāda populāra dziesma, kā “Always on my mind”, kuru
savā laika ir izpildījis arī Elviss Preslijs.
Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3, stundu pirms pasākuma tā norises vietā, kā arī www.
bilesuparadize.lv. Biļetes cena – 10.00 EUR.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie
pasākumi Saldū.
Plkst. 10.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltīts ekumēniskais dievkalpojums Saldus baptistu draudzes dievnamā, Skrundas ielā 12a.
Plkst. 14.00 Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkā svinīgais
Valsts svētku pasākums “Mīļa mana tēvu zeme”.
Programmā:
•
Sieviešu kora “Varavīksne” uzstāšanās;
•
Saldus novada domes priekšsēdētājas Indras Rassas
uzruna;
•
Saldus novada domes Atzinības un Goda rakstu
pasniegšana;
•
Laikraksta “Saldus Zeme” balvu pasniegšana;
•
Koncertprogramma “Trīs zvaigznes” (uzstājas Jānis
Lūsēns, Zigfrīds Muktupāvels, Kristīne Zadovska).
Ieeja bez maksas.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
5.10. – 12.12.

Lietuviešu gleznotāja Virģa Tamosiunasa gleznu izstāde.

1.11. plkst. 16.00

Gruzīnu etno džeza grupas “THE SHIN” koncerts. Ieeja bez
maksas.

13.11. plkst. 17.30

Laikmetīgās dejas notikums “Trīs un kleita”. Laikmetīgas
dejas kompānijas “ĀRĀ” (vadītāja O. Žitluhina) horeogrāfi,
dejotāji Anne Birte Norda, Rūdolfs Gediņš un Modris
Opelts. Ieeja bez maksas.

23.11. plkst. 18.00

Skolotāju I. Rasas un I. Lipšānes audzēkņu koncerts.

25.11. plkst. 10.00

14. atklātais jauno pianistu konkurss.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ, Lielajā ielā 3
5.11. plkst. 11.00

Bērnu un jauniešu folkloras kopu stāstnieku konkursa
pusfināls.

9.11. – 20.11.

Skolu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde
“Mana tēvu zeme”.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
16.10. – 22.11.

Talitas Vālodzes gleznu izstāde “Atmošanās”.

31.10. – 5.11.

“Saldus Radio pilngadība” – radio jubilejas izstāde.

10.11. – 31.12.

Izstāde no muzeja krājuma “Svētki”, kā arī radoša
darbošanās.

11.11. – 31.12.

Izstāde „Latvijas Brīvības cīņas un Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri Saldus novadā”.

27.11. –
7.02.2016.

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbi “Veltījums
Rozentālam”.

Visu mēnesi

Izglītojošās nodarbības muzejā skatāmajās izstādēs.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
5.10. – 22.11.

J. Rozentāla studijas dalībnieku darbu izstāde “Vasaras
atskaņas”.

2.11.– 30.11.

“Novadnieku kalendārs: oktobris”.

2.11. – 31.12.

Izstāde – I. Dobumas Eņģelīšu kolekcija.

2.11. – 30.11.

Izstāžu cikls “Saldus bibliotēka 1925-2015: mirkļi no
vēstures”: “Strādājam un atpūšamies”.

9.11. plkst. 17.00

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums – lasījums
krēslas stundā “Draudzība Ziemeļvalstīs”.

13.11. plkst. 16.00

Tikšanās ar žurnālistu Ati Klimoviču. Jaunas dokumentālas
filmas “Četros no rīta mežā” demonstrēšana un žurnālista
skatījums uz notikumiem Ukrainā.

20.11. plkst. 19.00

Sieviešu kora “Varavīksne” jubilejas koncerts. Ieeja bez
maksas.

21.11. plkst. 18.00

Apvienības “Mielavs un pārcēlāji” koncerts “Atsaukties”.
Biļetes Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, stundu pirms
pasākuma tā norises vietā, kā arī www.bilesuparadize.lv.
Biļetes cena – 10.00 EUR.

25.11. plkst. 10.00

Jubilejas pasākums “Saldus pilsētas bibliotēkai 90”.

25.11. plkst. 13.00

Novadpētniecības izstādes atklāšana “Saldus bibliotēkai
90”.

Zanes Jančevskas tautas dziesmu koncertuzvedums “Dziesmu dance”. Biļetes Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3,
stundu pirms pasākuma tā norises vietā, kā arī www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena – 6.00 EUR.

26.11. plkst. 14.00

Literārs pasākums “Priekšsvētvakars”. Tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci, tulkotāju Dagniju Dreiku.

28.11. plkst. 18.00

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3
8.11. plkst. 16.00

Mākslas filma “Romeo n’ Džuljeta”. Režisora Māra Martinsona spēlfilma par mūsdienu jauniešu attiecību līkločiem
pēc Viljama Šekspīra traģēdijas “Romeo un Džuljeta”
motīviem. Filmas tituldziesmu iedziedājusi Marta Ritova
un Emīls Balceris, bet mūzikas autors ir Raimonds Pauls,
vārdus radījis Guntars Račs.
Biļetes cena: 3.00 EUR (biļetes var iegādāties uz vietas 40
min pirms filmas).

27.11. – 28.11.

Jauno grāmatu dienas.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
7.11.

Mārtiņdienas tirgus.

21.11.

Katrīndienas tirgus.
KAPELLERU NAMĀ

Visu mēnesi

Aerobika pirmdienās, trešdienās plkst.18.00

Visu mēnesi

Kapela “Strops” pirmdienās plkst.19.00

Visu mēnesi

Joga otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00

Visu mēnesi

Knēveļu skoliņa trešdienās plkst. 11.00
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Visu mēnesi

Folkloras kopa “Medainis” trešdienās plkst. 18.00

9.11. – 14.11.

Labo darbu nedēļa.

6.11. plkst. 19.00

KIT projekts kultūras kafejnīca “Saldus depozīts”.

10.11.

Mārtiņdienas pasākums Kursīšu pamatskolā.

13.11.

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “Ceļojošais festivāls”.

12.11. plkst. 14.00

21.11.

Latviešu un krievu tautas rudens gadskārtu tradīcijas
pasākums “Kopā skanam, kopā varam!”. Piedalās folkloras
kopas “Jarilo”, “Medainis” un biedrība “Živica”.

Pasākums “Laiks esi tu”. Tikšanās ar rakstnieci Gundegu
Repši Kursīšu bibliotēkā. Pasākums notiek projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.

17.11. plkst. 17.00

Kursīšu pagasta Valsts svētku koncerts Kursīšu pamatskolā.

Ojāra Ulmaņa foto izstāde “Es vienkārši saku – Saldus”.

23.11. plkst. 16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2.posma 3.kārta
Kursīšu bibliotēkā.

24.11. plkst. 19.00

Lasītāju kluba pasākums – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
“Draudzība ziemeļvalstīs” Kursīšu bibliotēkā.

2.11. – 30.11.

SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”
Ceturtdienās plkst.
16.00

Kulinārijas nodarbības kopā ar brīvprātīgajiem no Grieķijas
un Rumānijas.

13.11.plkst. 17.00

Sarunu pēcpusdiena “Runā TEDS”.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ
21.10. – 20.11.

Izstāde “M. Čaklā dzeja J. Rozentāla mākslinieku grupas
gleznās” Lutriņu pagasta bibliotēkā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts basketbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts florbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts telpu futbolā.

Mēneša pirmajā un
trešajā sestdienā

Saldus novada kausa izcīņa dambretē sporta kompleksa
konferenču zālē.

Mēneša otrajā un
ceturtajā sestdienā.
plkst. 10.00

Saldus novada čempionāts šahā vecajā sporta namā.

6.11. plkst. 10.00

Florbols 2000. (99.) – 2001.gadā dzimušiem zēniem (8. – 9.
kl.gr), 2000. – (99.) – 20003. gadā dzimušām meitenēm
(6. – 9. kl.gr.) Druvā, Šķēdē zonu sacensības.

7.11. plkst. 10.00

Starppagastu sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda
tenisā vīriešiem Vadakstes sporta zālē.

7.11. plkst. 12.00

Tautas skrējiens Līkajā mežā.

13.11. plkst. 10.00

Fināls florbolā 2000. (99.) – 2001. gadā dzimušiem zēniem
(8. – 9. kl.gr) Druvā.

14.11. plkst. 10.00

Saldus novada atklātās sacensības galda tenisā Vadakstes
sporta zālē.

14.11. plkst. 10.00

Lāčplēša dienas turnīrs volejbolā vīriešiem Saldus sporta
kompleksā.

23.11.– 27.11.

Rūķu darbnīcas nedēļa “Gatavojamies Ziemassvētkiem”
Lutriņu pamatskolā.

14.11. plkst. 12.00

Saldus novada atklātais čempionāts svara stieņa vilkmē no
zemes “Lāčplēsis 2015” Lutriņu pamatskolas sporta angārā.

24.11. – 23.12.

J. Rozentāla studijas dalībnieku darbu izstāde “Vasaras
atskaņas” Lutriņu pagasta bibliotēkā.

20.11. plkst. 10.00

Florbols 2002. – 2003. gadā dzimušiem zēniem ( 6. – 7. kl.
gr.) Druvā zonu sacensības.

25.11.

Adventes vainagu gatavošanas darbnīca dienas centrā
“Kadiķītis”.

21.11. plkst. 10.00

Starppagastu sporta spēles “Dienvidi” basketbolā sievietēm
Zaņas sporta angārā.

21.11. plkst. 12.00

Latvijas patriotu skrējiens – starts 2. vidusskolas stadionā,
finišs Kalpaka laukumā.

Visu mēnesi
otrdienās un
ceturtdienās

27.11. plkst. 10.00

Fināla sacensības florbolā 2002. – 2003. gadā dzimušiem
zēniem ( 6. – 7. kl.gr.) Druvā.

10.11.

Mārtiņdiena (sklandaraušu cepšana, ķekatas, rotaļas) PII
“Griezīte”.

28.11. plkst. 10.00

Starppagastu sporta spēles “Dienvidi” basketbolā vīriešiem
Zaņas sporta angārā.

11.11. – 22.11.

Vecāku un bērnu radošo darbu izstāde “Koki manā Latvijā”
PII “Griezīte”

11.11.

Lāčplēša dienas gaismas ceļa veidošana Kalnu ciemā.

EZERES PAGASTĀ

7.11. plkst. 10.00

Velo orientēšanās sacensības, hercoga Jēkaba kausa izcīņa.

7.11. plkst. 10.00

Rudens tirgus. Plkst. 12.15 tirgus loterijas izloze un
orientēšanās sacensību rezultātu paziņošana Lutriņu klubā.

10.11.

Mārtiņdienas tirgus Lutriņu pamatskolā.

11.11.

Lāčplēša dienas pasākums “Gaismas ceļš” pie kluba.

12.11.

Pasākums “Superķipars – 2015” PII “Straumīte”.

13.11. plkst. 18.00

Vides objekta “Kurzemes klade” atklāšana pamatskolas
parkā pie Ainavu dīķa:
Plkst. 18.30 Valsts svētku svinīgais pasākums;
Plkst.19.00 Svētku koncerts “Paauklē, saulīte, manu zemīti”;
Plkst. 21.00 Balle kopā ar Uģi Jēkabsonu.

14.11. plkst. 12.00

Saldus novada atklātais čempionāts svara stieņa vilkmē no
zemes “Lāčplēsis 2015” Lutriņu pamatskolas sporta angārā.

16.11.
17.11. plkst. 9.30
18.11.

Pasākums veltīts LR 97. gadadienai PII “Straumīte”.
Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai pamatskolā.
Lutriņu pamatskolas izgaismošana.

Eiropas senioru deju pulciņa nodarbības Lutriņu klubā.

NĪGRANDES PAGASTĀ

6.11. plkst. 19.00

Projekta “Ezere – atmiņu un vēstures lapaspusēs” noslēguma
pasākums un filmas demonstrēšana Ezeres kultūras namā.

11.11.

Pasākumi “Skolas Ņiprākais” un “Skolas Stiprinieks”
Nīgrandes pamatskolā.

17.11. plkst. 19.00

Valsts svētkiem veltīts pasākums “Mazs bij’ tēva novadiņš,
bet diženi turējās” Ezeres kultūras namā.

14.11. plkst. 20.00

21.11. plkst. 19.00

Muzikāli izklaidējošs šovs “Sen tas bij, pie Ventas ziedu
laikā...”. Pēc koncerta dejas Ezeres kultūras namā.

Valsts svētku pasākums. Koncertā uzstāsies Grobiņas
jauktais koris “Vēl”, vokālā grupa “Con Brio & Ariozo”
(vadītāja Anita Elere) un Priekules VPDK “Duvzare”. Ballē
spēlēs grupa “Neoplāns”. Kalnu kultūras namā.

16.11.

Svētku
koncerts Nīgrandes pamatskolā “Es savai
Tēvzemei”.

17.11.

Valsts svētku pasākums PII “Griezīte”.

18.11.

Pasākums “Gaismas ceļš” Nīgrandes pagastā.

JAUNAUCES PAGASTĀ
21.11. plkst. 19.00

Valsts svētku pasākums “Saules mūžu Latvijai!”. Plkst.
21.00 balle kopā ar grupu “Brekšupekši” Jaunauces tautas
namā.

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
11.11.

Lāčplēša diena Jaunlutriņos.

17.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums.

KURSĪŠU PAGASTĀ
7.11. plkst. 19.00
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Kursīšu pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Allegro” 5
gadu jubilejas koncerts. Pēc pasākuma balle kopā ar grupu
“Brekšupekši”. Kursīšu Jaunajā zālē.

23.11. – 27.11

Radošie darbi vecākiem un bērniem “Adventes vainags no
dabas materiāliem” PII “Griezīte”.
NOVADNIEKU PAGASTĀ

5.11. plkst. 18.00

Novadnieku bibliotēkas veidots konkurss “Pagasta gudrinieks” pagasta bibliotēkā.

6.11. plkst. 14.00

Radošā pēcpusdiena bērniem “Ko tu zini par Lāčplēša
dienu?”. Dienas centrā.

13.11. plkst. 14.00

Filmas “Rīgas sargi” demonstrēšana dienas centrā.

13.11. plkst. 18.00
27.11. plkst.14.00
Visu mēnesi

Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas
“Mežvidos”.

svinības

Novusa turnīrs, galda spēles dienas centrā.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja veidota
izstāde “Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis” Novadnieku bibliotēkā.

Visu mēnesi

“Labāk atcerēties un paskatīties, nekā paskatoties
atcerēties!”– ieskats skolas laika un Padomju armijas
laika veidotajos atmiņu albumos un kladēs Novadnieku
bibliotēkā.

Visu mēnesi

Klinšu kāpšanas nodarbības “Mežvidos”: otrdienās un
piektdienās 19.00 – 21.00, svētdienās no 11.00 – 13.00.

Visu mēnesi

Radošās aktivitātes bērniem dienas centrā: otrdienās,
trešdienās, piektdienās no 13.00 – 17.00.

Visu mēnesi

Senioru aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu, darbojoties
prasmīgo roku pulciņā trešdienās no 11.00 – 14.00 dienas
centrā.

Pēc pulciņa darba
grafika (pieteikties
pa tel. 29164020)

Deju kopa “Sadancis”, senioru sieviešu koris “Draudzība”,
amatierteātris “Pieskāriens”, tradicionālo rokdarbu pulciņš,
šūšanas un modelēšanas pulciņš, kokapstrādes pulciņš.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

VADAKSTES PAGASTĀ
14.11. plkst. 20.00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
pasākums Vadakstes tautas namā.

11.11. plkst.16.00

Ikviens aicināts nolikt svecīti gaismas kalna izveidošanai
pie Zaņas skolas.

17.11. plkst.19.00

Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums
“Tev, mana Latvija”.

8.,22.11. un 8.12.
plkst. 11.00

Radošās nodarbības kopā ar Agritu Rimkus.

ZAŅAS PAGASTĀ

Katru sestdienu

Zumbas nodarbības Zaņas sporta angārā.
ZIRŅU PAGASTĀ

Katru svētdienu
plkst. 12.00

Skolas zālē notiek jauniešu deju kolektīva mēģinājumi. Esat
laipni gaidīti!

Visu mēnesi

Jauniešu, bērnu “Spēļu istaba” darbojas katru dienu –
darbdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00, bet brīvdienās no
plkst. 13.00 līdz 17.00.

2.11. – 30.11.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Saldus Sv. Jāņa baznīca” Zirņu pagasta bibliotēkā.

2.11. – 30.11.

17.11. plkst. 18.00

Valsts svētkiem veltīts pasākums “Uz zemeslodes, zem
saules” Pampāļu kultūras namā.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Novada luterāņu Dievnami” Zirņu pagasta bibliotēkā.

2.11. – 30.11.

27.11. plkst.18.00

Pampāļu folkloras kopas 18. jubilejai veltīta radoša darbnīca
Pampāļu kultūras namā.

Zirņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu bērnu darbu
izstāde “Zelta rudens” Zirņu pagasta bibliotēkā.

11.11. plkst. 13.00

Lāčplēša dienas pasākums O. Kalpaka muzejā un piemiņas
vietā “Airītes”.

14.11. plkst. 20.00

Valsts svētku koncerts. Piedalās ansamblis “Puķuzirnis”,
Zirņu bērnu deju kolektīvs Lienes Krūmiņas vadībā un Saldus TDA “Kursa” Ineses Bušas vadībā.

11.11. plkst. 17.00

Gaismas ceļa kopīga veidošana no Striķu pamatskolas līdz
Striķu muižas parkam. Dziesmas un sarunas pie ugunskura .

13.11. plkst. 20.00

Koncerts “Mana mīļā Tēvu zeme”. Pēc koncerta plkst.
22.00 balle kopā ar apvienību “Raimonds un Draugi” Striķu
kultūras namā.
Radošās nodarbības. Tēma – krāsainais rudens.
kultūras nama 2. stāvā galda spēļu telpā.

RUBAS PAGASTĀ
14.11. plkst. 19.00

Valsts svētku pasākums Rubas Tautas namā. TDA “Kursa”
studijas koncerts. Pēc pasākuma – balle.
SALDUS PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

7.11. plkst. 11.00

6. amatierteātru festivāls “Teātra karuselis”

7.11. plkst. 19.00

Druvas teātra 65 gadu jubilejas pasākums. Balle ar
groziņiem.

10.11

Pensionāru kopas “Dzirkstis” biedriem atpūtas pasākums
“Es gaidīju Mārtiņdienu”. Druvas dienas centrā.

11.11.

Tematisks pasākums bērniem “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Druvas dienas centrā.

7.11.; 21.11.
plkst.13.00 –17.00

13.11.

Saldus novada Sociālo darbinieku svētki Druvas kultūras
namā.

21.11. plkst.
18.00

17.11. plkst. 19.00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
svētku koncerts Druvas kultūras namā.

Pie Striķu muižas notiks pasākums “Patriotu spēles”,
kur sportiskā gaisotnē, veicot dažādus uzdevumus ar
transportlīdzekļiem (auto, moto), būs iespēja iepazīt Zvārdes
pagasta vēsturi un mūsdienas.

29.11

Druvas dienas centra aktīvisti ar Adventes ieskaņas koncertu
ciemosies pansionātā “Ābeles”.

Visu mēnsi

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli otrdienās, ceturtdienā plkst.
18.00 – 20.00

Visu mēnesi

Zvārdes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Druve” un
amatierteātris “KARAMELE” aicina jaunus dalībniekus.
Pieteikties, zvanot pa tālr. 26426788.

ŠĶĒDES PAGASTĀ
17.11. plkst. 20.00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums
“Nāk rudens izgreznot Latviju...” TDA “Kursa” un studijas koncerts. Šķēdes pakalpojuma centra zālē.

Svecīšu vakari Saldus
novada kapsētās
Saldus pilsētā:
8.11. no plkst. 13.00 līdz 14.00 Pilsētas kapsētā
8.11. no plkst. 15.00 līdz 17.00 Čāpātāju
kapsētā
Ezeres pagastā:
7.11. plkst. 13.00 Griezes kapsētā
7.11. plkst.14.30 Čāpu kapsētā
7.11. plkst. 16.00 Grīvaišu kapsētā
Kursīšu pagastā:
21.11. plkst. 12.00 Grietēnu kapsētā
21.11. plkst. 13.00 Zaņenieku kapsētā
21.11. plkst. 14.00 Sauļu kapsētā
21.11. plkst. 15.00 Bruzilu kapsētā
21.11. plkst. 16.00 Kursīšu kapsētā

Lutriņu pagastā:
21.11. plkst. 13.00 Bikstu kapsētā
21.11. plkst. 13.40 Aucenieku kapsētā
21.11. plkst. 14.30 Podkalnu kapsētā
21.11 plkst. 15.20 Lašupes kapsētā
21.11. plkst. 16.00 Jusku kapsētā
21.11. plkst. 16.40 Eglīšu kapsētā
Nīgrandes pagastā:
28.11. plkst. 13.00 Bandzeru kapsētā
28.11. plkst. 14.00 Dziru kapsētā
28.11. plkst. 15.00 Nīgrandes kapsētā
Novadnieku pagastā:
7.11. plkst. 13.00 Kuršu kapsētā
7.11. plkst. 14.00 Spolēnu kapsētā
7.11. plkst. 15.00 Tērpju kapsētā
7.11. plkst. 16.00 Dubes kapsētā
7.11. plkst. 17.00 Elku kapsētā
Pampāļu pagastā:
1.11. plkst. 13.00 Sirsniņu kapsētā

Striķu

1.11. plkst. 14.00 Strumpju kapsētā
Rubas pagastā:
21.11. plkst. 16.00 Rubas kapsētā
Saldus pagasts:
24.10. plkst. 16.00 Mazbitīšu kapsētā
Vadakstes pagastā:
8.11. plkst. 12.00 Priedulas kapsētā
Zaņas pagastā:
8.11. plkst. 12.00 Pirtsgaru kapsētā
8.11. plkst. 13.00 Silaiņu kapsētā
8.11. plkst. 14.00 Baļķu kapsētā
8.11. plkst. 15.00 Spārņu kapsētā
Zirņu pagastā:
21.11. plkst.12.00 Būriņu kapsētā
21.11. plkst. 13.00 Sesiles kapsētā
21.11. plkst.14.00 Braņķu kapsētā
21.11. plkst. 15.00 Pidraišu kapsētā
21.11. plkst. 16.00 Kasparleišu kapsētā
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Svinīgi atklāta rekonstruētā Saldus pamatskolas ēka

2. novembrī sivnīgi tika atklāta rekonstruētā Saldus pamatskolas ēka.
Pasākumu kuplināja bijušie un esošie Saldus pamatskolas skolēni.

Saldū atklāta pirmā apgleznotā siena projektā “Saldus – Rozentāla
pilsēta”
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
29. oktobrī Tūristu ielā 1 (gala fasādē no Viesnīcas ielas puses) ar
svinīgu pasākumu tika atklāts pirmais fasādes gleznojums projektā
“Saldus – Rozentāla pilsēta”, kuras autore un māksliniece ir Sandra
Strēle.
Šajā mākslas darbā ir izmantoti J. Rozentāla gleznas “Pavasaris”
motīvi. Māksliniece pamato savu pieeju, uzsverot: “Rozentāla gleznu
fragmenti izmantoti kā fokusa punkti, “apaudzējot” atlikušo gleznojuma plakni ar dažādiem konceptuāli papildinošiem elementiem. Glezno-

jums veidots vairākos slāņos un izmantojot atšķirīgus gleznieciski
tehnoloģiskos paņēmienus.”
Projektā “Saldus – Rozentāla pilsēta” tiks apgleznotas vēl divas māju
fasādes, kuras atrodas – Lielā iela 2B un Lielā iela 5. Gleznojumi tiks
realizēti šī un nākamā gada laikā. Lielās ielas 2B ēka jau ir sagatavota
gleznošanai, un tur taps autora Svena Neilanda mākslas darbs pēc J.
Rozentāla gleznas “Gulbju jaunavas” motīviem, kuru finansēs Rietumu
Bankas labdarības fonds.
Tūristu ielas 1 ēkas fasādes gleznojumu atbalstīja Saldus novada
pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskā draudze. ●

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 60, 2015. gada NOVEMBRIS Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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