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saldus ezera pludmale - “dižā Kurzemes peldes vieta”

Sintija Pileniece, p/a “Saldus TIKS
centrs” tūrisma speciāliste
20. novembrī Šlokenbekas muižā
tika pasniegtas Kurzemes Tūrisma
asociācijas kvalitātes balvas “Lielais
Jēkabs 2015”.
Balva “Lielais Jēkabs” ir viens no veidiem, kā Kurzemes Tūrisma asociācija
pasakās tūrismā strādājošajiem par
ieguldīto darbu Kurzemes tēla veidošanā
un spodrināšanā. Ik gadu vērtēšanai tiek
izvirzīti un uz apbalvojumu pretendē
tūrisma uzņēmēji vai tūrisma objekti
dažādās nominācijās no visas Kurzemes.
Šogad nominanti tika vērtēti sešās
nominācijās – “Dižā Kurzemes
muiža” (laureāts – Kukšu muiža),
“Dižā Kurzemes tautiskā naktsmāja”

(laureāts–
viesu
nams
“Ezera
māja” Liepājā), “Dižais Kurzemes
meistarstiķis mazajiem” (laureāts –
radošā darbnīca “7 balles” Jaunpils
novadā), “Dižais Kurzemes jaunums ēdināšanā” (laureāts– restorāns
“Bangert’s” Kuldīgā), “Dižā Kurzemes
neparastā kolekcija” (laureāts– Salmu
darbnīca un muzejs Tukumā) un “Dižā
Kurzemes peldes vieta” (laureāts – Saldus ezera pludmale).
Nominantus katru gadu vērtē lielāko
Kurzemes tūrisma centru speciālistu
komisijas, katrai no tām uzticot kādu
no nominācijām. P/a “Saldus TIKS
centra” darbinieku pārziņā šogad bija
nominācijai “Dižā Kurzemes tautiskā
naktsmāja” pieteikto objektu izvērtēšana
un laureāta noteikšana. Nominācijas
uzvarētājs – viesu nams “Ezera māja”
piedāvā rāmu un netraucētu vidi Liepājas
vidū. Senajā koka ēkā izveidotās
viesu istabas iekārtotas vienkārši, bet
gaumīgi, ar cieņu pret mājas vēsturi –
ar atjaunotām koka mēbelēm, austām
segām, zemām gultām un pat īpašu
guļvietu “pažobelē”. Ezera mājā latviskums jūtams katrā istabā, interjera
elementā un pat saimnieku dzīvesziņā.
Iepriecinoši, ka Ventspils kolēģi savā

vērtējamajā nominācijā – “Dižā Kurzemes
peldes vieta” par uzvarētāju noteikuši Saldus
ezera pludmali, kas komisiju pārsteigusi ar
vērienīgo labiekārtojumu, krāšņu pasākumu
auru un radošuma dzirksti. Ventspilnieki
uzsvēra, ka “saldenieki visu dara ar vērienu
un visam piepilina saldo medus garšu, un
varbūt jau pavisam drīz Saldu dēvēs par Latvijas Ibizu”. Saņemot “Lielā Jēkaba” balvu,

Saldus novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece Sarmīte Ozoliņa atzina, ka, lai
gan pludmale labiekārtota ar domu uzlabot
atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem,
ir liels prieks, ka Saldus ezeru apmeklē un
pludmali novērtē un izmanto arī Saldus viesi
un tūristi.
Kā katru gadu tika pasniegta arī balva
“Dižais ieguldījums Kurzemes tūrisma
attīstībā 2015”. Šogad balvu saņēma
Pedvāles brīvdabas muzeja veidotājs,
tēlnieks Ojārs Feldbergs.
Pasākuma laikā tika izlozēti arī akcijas
“Apceļo Kurzemi” uzvarētāji, kuri šogad
bija devušies lūkot Kurzemes meistarstiķus.
Kurzemnieku sagādātās balvas aizceļoja uz
tuvākām un tālākām vietām Latvijā, arī Saldus TIKS centra sarūpētais saldumu grozs
nonāca pie vidzemniekiem.●
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
26. novembrī Jaunajā sēžu zālē, Avotu
ielā 12, notika domes sēde, kurā tika
skatīti 63 lēmumprojekti.
Amatā iecēla divas Saldus novada
bāriņtiesas locekles: Ilgonu Samsoni un
Viju Ceļapīteri.
Lai
palielinātu
sociālo
pabalsta
pieejamību maznodrošinātām ģimenēm,
paaugstinot vidējo ienākuma līmeni uz
katru ģimenes locekli sociālās palīdzības
saņemšanai no 180 eiro uz 240 euro,
dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.
36 “Grozījumi Saldus novada domes
2013. gada 24. oktobra saistošos noteikumos Nr. 40 “Par sociālajiem pabalstiem””.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātā izglītības iestāžu paraugnolikuma apstiprināja Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”,
Pampāļu pamatskolas, Lutriņu pamat
skolas, Nīgrandes pamatskolas, Saldus
pamatskolas, Saldus 1. vidusskolas un
Saldus Vakara vidusskolas nolikumus.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2011.
gada 24. novembrī apstiprinātā Saldus
novada pašvaldības Rubas speciālās
internātpamatskolas
nolikuma
116.
punkta, kas nosaka, ka grozījumus,
kas veikti skolas nolikumā, apstiprina iestādes dibinātājs (Saldus novada
pašvaldība), izdarīja grozījumus Saldus novada pašvaldības Rubas specialās
internātpamatskolas nolikumā.
Apstiprināja licences izsniegšanu SIA
“Pieaugušo apmācības centrs” šādām
programmām: “Spiedieniekārtu kompleksa operators”, “Atbildīgais speciālists
par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko
stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi”,
“Katliekārtas operators” un “Atbildīgais
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speciālists par katliekārtas tehnisko
stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi”.
Nolēma pilnveidot lokālplānojuma
Nākotnes ielas kvartālam un tam
pieguļošajai teritorijai Saldū 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem.
Apstiprināja Saldus novada attīstības
programmas 2013. – 2020. gadam rīcības
plānu.
Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
projekta “Rozentāla krāsas” iesniegumu
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu
konkursā, mērķprogrammā “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi 2016”.
Projekta ietvaros plānots īstenot divus
Latvijas tēlotājmākslas pamatlicēja J.
Rozentāla 150. jubilejai veltītus koncertus, kuru norise ir plānota 2016. gada 17.
un 18. martā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 34
“Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu
ūdenskrātuvē”.
Apstiprināja bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
ZS “Ciesnieki” smilts-grants un smilts
ieguvei atradnē “Ķinguti” nekustamajā
īpašumā “Ķingutu karjers”, Šķēdes
pagastā, Saldus novadā.
Nolēma nodot atsavināšanai desmit
Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos
īpašumus
pirmpirkuma
tiesīgajām personām Saldus pilsētā,
Rubas pagastā, Zirņu pagastā, Novadnieku pagastā un Jaunauces pagastā.
Apstiprināja divus Saldus novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
izsoļu rezultātus.
Nodeva atsavināšanai Saldus novada
pašvaldībai piederošus astoņus nekustamos īpašumus, rīkojot publisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu

īpašnieku pilnvarotajai personai Novadnieku pagastā.
Nolēma atsavināt Saldus novada
pašvaldībai piederošo kustamo mantu –
vieglo automašīnu MAZDA 626, rīkojot
publisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nolēma
atbalstīt
potenciālo
ūdenssaimniecības projektu “Saldus
ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.
Šajā projekta kārtā paredzēts izbūvēt
notekūdeņu kanalizācijas tīklu Saldus
pilsētā.
Saskaņā ar tehniski ekonomisko
pamatojumu, no 2016. gada 1. janvāra
nolēma noteikt maksu par Ezeres pagasta
pārvaldes Ezeres ciemā sniegtajiem pakalpojumiem projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Saldus novada Ezeres pagasta
Ezeres ciemā” rezultātā (bez PVN):
dzeramā ūdens piegāde 1.05 euro/m3;
kanalizācijas izmaksas 1.37 euro/m3.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamat
skolas sporta angāra rekonstrukcijai līdz
665 000 euro apmērā līdz 25 gadiem,
aizņēmuma
pamatsummas
atmaksu
sākot ar 2017. gada martu. Aizņēmums
tiks ņemts no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi
vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas
tiks izlietots 2016. gadā.
Apstiprināja
lēmumprojektus
par
dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu.
Apstiprināja vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2016. – 2018. gadam SIA “Saldus Komunālserviss”, SIA “Saldus siltums”, SIA “Saldus namu pārvalde” un
SIA “Saldus tirgus”.
Pilns sēdes apraksts un pieņemtie lēmumi
pieejami Saldus novada pašvaldības mājas
lapā: https://www.saldus.lv/pasvaldiba/
dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/. ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par grozījumiem Saldus novada
domes 2011. gada 20. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.7
“Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Saldus novadā”

īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai
paplašinātu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju loku, kuriem piemērojami
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:
1. nestrādājošām 1.un 2. grupas personām
ar invaliditāti par īpašumu, kas ir vienīgais
personas nekustamais īpašums un tajā ir
deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek
iznomāts un izmantots saimnieciskajā
darbībā
2. Saldus novada domes dibinātai
kapitālsabiedrībai, kas nodarbojas ar
tirdzniecības vietu uzturēšanu Saldus pilsētā,
par tai piederošajām tirdzniecības ēkām un
zemi to uzturēšanai.

projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldība vēlas atbalstīt nestrādājošas
1.un 2. grupas personas ar invaliditāti
un kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar
tirdzniecības vietu uzturēšanu Saldus pilsētā,
kuras izmanto vietējie mājražotāji un zemnieki, novada iedzīvotāji un citas fiziskas
personas, kuras realizē piemājas saimniecībā
izaudzēto, un sekmētu tirgus infrastruktūras
uzlabošanu un pakalpojumu nodrošināšanu,
piešķirot tiem nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 50 % apmērā.

plānotā projekta ietekme
uz pašvaldības
budžetu

Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi
neietekmē.

uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav piemērojams

administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Nav piemērojams

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 29. oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 17, 39.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1. pantu,
5. panta trešo un ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu.
Izdarīt grozījumus Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā” 2. punktā, papildinot to
ar jaunu 2.7. un 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
2.7. Nestrādājošām 1. un 2. grupas personām ar
invaliditāti par īpašumu, kas ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots
saimnieciskajā darbībā

50%
apmērā

2.8. Saldus novada domes dibinātai
kapitālsabiedrībai, kas nodarbojas ar tirdzniecības
vietu uzturēšanu Saldus pilsētā, par tai piederošajām
tirdzniecības ēkām un zemi to uzturēšanai

50%
apmērā

Domes priekšsēdētāja				

I.Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošajiem noteikumiem “Par grozījumiem Saldus novada domes
2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā””)

Domes priekšsēdētāja			

sabiedriskās apspriešanas
Šī gada 17. decembrī plkst. 12.00 Striķos, Zvārdes pagasta
pārvaldē notiks dabas lieguma “Zvārde” dabas aizsardzības
plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

I.Rassa.●

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DARBA LAIKS DECEMBRĪ

Aicināti visi interesenti!
Dabas liegums atrodas Saldus novada Zvārdes un Jaunauces
pagastā un Brocēnu novada Blīdenes pagastā. Ar plānu no 4. decembra var iepazīties:
1. Striķos, Zvārdes pagasta pārvaldes ēkā, bibliotēkā, darba
dienās no 9.00 – 16.00;
2. Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv sadaļā “Jaunumi”;
3. Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā: http://integralplan.
daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/
Plāna izstrādātājs pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma ir
nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” (Dzirnavu iela 73 – 2, Rīga,
LV–1011, e-pasts: ldf@ldf.lv, tālr. 67830999, fakss 67830291).
Priekšlikumus un ierosinājumus plāna izstrādātājam var iesniegt
sanāksmes laikā, kā arī līdz 22. decembrim, sūtot pa pastu, e-pastu
vai pa faksu. ●
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18. novembrī Saldū notika Valsts svētku pasākums

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
18. novembra pēcpusdienā Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
akustiskajā zālē notika svinīgs
Valsts svētku pasākums “Mīļa
mana tēvu zeme”.
Svinīgā svētku gaisotnē tika
pasniegts viens Izglītības un
Zinātnes ministrijas Pateicības
raksts, četri Saldus novada domes
Goda raksti, 18 Saldus novada
domes Atzinības raksti, kā arī
deviņas laikraksta “Saldus Zeme”
balvas.
IZM Pateicības raksts par
pedagoģiskā darba ieguldījumu
skolēnu zināšanu un radošo spēju
attīstīšanā tika pasniegts Elmāram
Kalniņam – Rubas pamatskolas
skolotājam.
Saldus novada domes Goda rakstus pasniedza:
• Ligitai Rezgalei – Z/S
“Mucenieki” īpašniecei – par
augstvērtīgu
ieguldījumu
augļkopības nozares attīstībā un
nodarbinātības veicināšanā Saldus novadā;
• Jānim Vaļko – Z/S “Strauti”
īpašniekam un SIA “Pampāļi”
valdes priekšsēdētājam;
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• Egilam Ķuzim – par nozīmīgu
un
ilgtspējīgu
ieguldījumu
informācijas tehnoloģiju pielietojuma, plānošanas un projektu
īstenošanas darbā Saldus novada
pašvaldībā;
• Normundam Svētiņam – Saldus novada pašvaldības Druvas
vidusskolas matemātikas un
informātikas skolotājam.
Saldus novada domes Atzinības
rakstus saņēma:
• Vēsma Jānīte – SIA “Saldus
medicīnas centrs” medicīnas
māsa – par ilggadēju, kvalificētu,
pacientu novērtētu ārstniecības
darbu Saldus novadā;
• Iveta Logina – Saldus 1. vidusskolas mūzikas skolotāja
un Pampāļu pagasta vokālā
ansambļa “Dzirkstis” vadītāja –
par nozīmīgu, radošu ieguldījumu
mākslinieciskās
pašdarbības
attīstībā Pampāļu pagastā un Saldus novadā;
• Sarmīte Vēja – Pampāļu pagasta pārvaldes lietvede – par
godprātīgu, apzinīgu, atsaucīgi
un rūpīgi paveiktu darbu Pampāļu
pagasta pārvaldē;
• Matīss Hartmanis – Pampāļu
pagasta Z/S “Avoti” vadītājs
un īpašnieks – par ilggadēju
un
nozīmīgu
ieguldījumu

lauksaimnieciskajā ražošanā un
attīstībā Pampāļu pagastā un Saldus novadā;
• Jānis Rieksts – Kursīšu pagasta Z/S “Lāzdruvas” īpašnieks–
par
nozīmīgu
ieguldījumu
lauksaimnieciskajā ražošanā un
attīstībā Kursīšu pagastā un Saldus novadā;
• Agita Sproģe – veikala “Avokado” īpašniece – par iniciatīvu
un aktīvu iesaistīšanos labdarībā
maznodrošināto ģimeņu pirm
klasnieku atbalstam;
• Biedrība “Lutriņu Sprīdīši”–
par ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu Lutriņu pagasta
kultūras mantojuma saglabāšanā
un popularizēšanā Saldus novadā;
• Dainis Kreicbergs – Zvārdes
pagasta
Z/S
“Andulaiši”
mežizstrādes meistars, biedrības
“Vienoti Zvārdei” biedrs – par
ilggadēju ieguldījumu Zvārdes
pagasta attīstībā, aktīvo sabiedrisko darbību iedzīvotāju, uzņēmēju
un zemes īpašnieku interešu
aizstāvībā;
• Valdis Stepanovs – Nīgrandes
pagasta pārvaldes mikroautobusa vadītājs – par godprātīgu
darbu un atbalstu sporta dzīves
pilnveidošanā Nīgrandes pagastā;
• Ainars Lapa – Kalnu vidusskolas skolotājs – par
ilggadēju un kvalitatīvu darbu
valsts
aizsardzības
mācības
popularizēšanā,
jauniešu
ieinteresēšanā un izglītošanā;
• Linda Frīdenberga-Tomaša–
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes Šķēdes pakalpojumu punkta vadītāja– par
patiesu ieinteresētību pārvaldes
izaugsmes
veicināšanā
un
godprātīgu darbu;
• Māris Mažrims – Zaņas pagasta iedzīvotājs – par aktivitāti
un atbalstu sporta dzīves

pilnveidošanā Zaņas pagastā un
Saldus novadā;
• Juris Meija – Zaņas pagasta
iedzīvotājs – par aktivitāti un atbalstu sporta dzīves pilnveidošanā
Zaņas pagastā un Saldus novadā;
• Anna Zariņa – SIA “Saldus
zieds” dārzniecības strādniece
un Novadnieku pagasta Elku
kapu sardze – par ilggadēju,
godprātīgu
darbu,
aktivitāti
sabiedriskajā darbībā un kultūras
dzīves pilnveidošanā Novadnieku
pagastā;
• Alvils Gārbens – Rubas
speciālās
internātpamatskolas
skolotājs – par ilggadēju un
rezultatīvu skolēnu izglītošanu,
par ieguldījumu Rubas pagasta un
Saldus novada attīstībā;
• Aina Strīķe – Rubas pamat
skolas skolotāja – par ilggadēju,
rezultatīvu skolēnu izglītošanu un
ieguldījumu Rubas un Vadakstes
pagasta, Saldus novada attīstībā;
• Irēna Jonuša – SIA “Ezeres
doktorāts” Jaunauces filiāles ārsta
palīdze – par ilggadēju, kvalitatīvu
ieguldījumu Jaunauces pagasta
iedzīvotāju veselības aprūpē;
• Valdis un Ļuba Markevici –
ZS “Vārpas” saimnieki – par titula “Skaistākā lauku saimniecība”
iegūšanu un par aktīvu līdzdalību
Saldus novada tūrisma nozares
attīstīšanā.
Laikraksta “Saldus Zeme”
kolektīvs pasniedza deviņas balvas.
Balvu “Savas zemes patriots”
saņēma Saldus Rotari klubs, balvu “Krietns strādnieks” saņēma
SIA “E.Gulbja laboratorija” laborante Inga Griķe, balvu “Ģimenes
dvēsele” saņēma Sanita un Valdis Stepanovi no Nīgrandes,
balvu “Vadītājs – autoritāte”
saņēma SIA “Lutriņi” valdes
priekšsēdētāja Gunita Dumpe,
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balvu “Sabiedrības dzirkstele” saņēma Saldus ziemas peldētāju kluba
“Akvavitamīns” vadītājs Agris Vītoliņš, balvu “Nesavtīgs cilvēks”
saņēma jaunlutriņniece Lidija Heidmane, balvu “Izcils profesionālis”
ieguva SIA “Zaļā aptieka” farmaceite Sandra Karule, balvu “Jaunietis
– nākotnes cerība” ieguva Lutriņu pamatskolas 9. klases skolnieks Ansis Kviesis un balvu “Iedvesmojošs mākslinieks” saņēma grupas “Cik

Lāčplēša
dienas
pasākumi
Saldus pilsētā

Zane Šteina p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
Lāčplēša diena ir Latvijas
brīvības cīņās kritušo varoņu
piemiņas diena, ko atzīmē kopš
1919. gada 11. novembra. Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu
piemiņas dienu 11. novembrī
Saldū pavadīja ar patriotisko
Lāčplēša dienas gājienu un koncertu O. Kalpaka laukumā.
Saldus pilsēta un O. Kalpaka laukums tika īpaši saposti
Lāčplēša dienas pasākumiem.
Uz ietvēm tika saliktas svecītes
un lāpas, kuras izgaismoja lāpu
gājiena ceļu. Skanot mierīgai
fona mūzikai, Saldus novada
domes administratīvā ēka tika
izgaismota, uz tās veidojās latvju rakstu zīmes – “Staro Saldus!”.
11. novembra pasākumus Sal-

dus pilsētā iesāka ar vienotu lāpu
gājienu, kurā piedalījās ne tikai
jaunsargi, Saldus pilsētas skolu
skolēni un pasniedzēji, bet arī
dejotāji un pilsētas iedzīvotāji.
Svētku uzrunu iedzīvotājiem
teica Saldus novada domes
priekšsēdētajas vietnieks Didzis Konuševskis un izglītības
pārvaldes vadītāja Saulcerīte
Levica. Koncertprogrammā O.
Kalpaka laukumā piedalījās Saldus BJC jauniešu koris “Ameno”, Saldus TIKS centra tautas
deju ansamblis “Kursa” un Novadnieku pagasta jauniešu deju
kolektīvs “Sadancis”, kā arī Saldus mūzikas skolas pasniedzējas
Aivas Pundiņas skolniece Elīna
Labanauska.
Pasākuma laikā iedzīvotāji
aktīvi
piedalījās
radošajās
darbnīcās, kurās varēja izgatavot nozīmītes, karodziņus un
piespraužamās svētku lentītes.
Ar siltu tēju apmeklētājus
cienāja Saldus zemessargi.
Pēc pasākuma O. Kalpaka
laukumā norisinājās svinīgs koncerts Saldus Bērnu un jaunatnes
centrā, kur ar priekšnesumiem
skatītājus
priecēja
pūtēju
orķestris “Saldus” diriģenta
Artūra Maculēviča vadībā.
Dziesmas dziedāja Raimonds
Patmalnieks un Jānis Radziņš.
Lāčplēša dienas noslēgumā Saldus Bērnu un jaunatnes centra
telpās tika demonstrēta latviešu
mākslas filma “Rīgas sargi”.●
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dažādi” vadītājs Andris Akermanis.
Valsts svētku svinīgo pasākumu kuplināja kora “Varavīksne”
(diriģents I. Krauze) aizrautīgie un oriģinālie priekšnesumi.
Visus svētku viesus priecēja Kristīne Zadovska, Zigfrīds Muktupāvels,
Jānis Lūsēns (seniors) un Jānis Lūsēns (juniors) koncertprogrammā
“Trīs zvaigznes”.●

Svētki Saldus novada
jaundzimušajiem

Silvija Jakševica,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

pirmo vārdu. Bērniem vēlam
augt laimīgā ģimenē, jo tad tāda
veidojas arī bērna dzīve. Un,
protams, stipru veselību.
Ar
skaistām
dziesmām
pasākuma dalībniekus priecēja
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” dziedātāji, kopā ar
muzikālo audzinātāju Dinu Miltu.

27. novembrī lielo zāli Avotu
ielā 12 piepildīja bērnu balsis.
Uz kārtējo sudraba karotīšu
pasniegšanas pasākumu tika
aicināti 62 jaunie Saldus novada iedzīvotāji kopā ar sa
viem vecākiem, vecvecākiem.
Šis pasākums jau sen pārvērties
par īstiem ģimeņu svētkiem,
reizēm pat savu jaundzimušo uz
pasākumu atved izrotātā mašīnā.
Un kā nu ne – tiek saņemta
piemiņas un reizē arī simboliska
piederības dāvana – sudraba
karotīte ar novada ģerboni.
Saldus
novada
domes
priekšsēdētāja Indra Rassa,
sveicot ģimenes, teic, ka šis
brīdis vienmēr ir aizkustinošs
un sirsnīgs. Redzot, ka mūsu
novadā dzimst bērni, ka vecāku
un vecvecāku acīs lasāms prieks
un atbildība, ir ticība, ka novads
pastāvēs un attīstīsies. Ir svarīgi
savam mazajam bērnam būt klāt,
nenokavēt brīdi, kad viņš spers
savu pirmo solīti, pateiks savu

Bērns ir lielākais prieks un
lielākā laime ģimenē. Par ko
viņš kļūs? Cik laimīgs augs? Tas
lielā mērā ir atkarīgs no mums –
pieaugušajiem.
Lūgums
vecākiem,
kuri
nevarēja ierasties uz pasākumu,
saņemt karotītes Dzimtsarakstu
nodaļā. Īpaši lūdzam to izdarīt
2014. gadā dzimušo bērnu
vecākus, jo karotīte tiek glabāta
tikai vienu gadu.●
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Sporta aktualitātes
Saldus sporta skolā viesojās Aigars
Patriotu skrējiens Saldus
Fadejevs un Signe Rinkule
pilsētā

Marina Dambe,
skolas trenere

Saldus

sporta

3. novembrī visiem sporta interesentiem bija vienreizēja iespēja tikties ar
Olimpisko spēļu sudraba medaļas
ieguvēju un pasaules rekordistu Aigaru Fadejevu.
Aigars Fadejevs profesionālajā
sportā ir pavadījis 22 gadus. Bijis
triju Olimpisko spēļu dalībnieks.
Studējis Amerikas
Savienotajās
Valstīs, kur ieguvis sporta terapeita diplomu. Aigars Fadejevs savā
meistarklasē uzaicināja jauniešu gru-

pu un demonstrēja vingrinājumus, ar
kuru palīdzību tiek nodarbināti dziļie
muskuļi, kuri pasargā organismu no
traumām.
Aigara Fadejeva skatījumā Saldus
sporta komplekss un jaunais stadions
ir ideāli piemērots treniņu apstākļiem.
Priecājoties par Saldus jauno stadionu
kopā ar vieglatlētiem apskrēja goda
apli. Vēlāk atbildēja uz interesentu
jautājumiem par treniņu un sacensību
pieredzi, par soļošanas specifiku,
tiesnešu vērtējumu, kas mēdz būt
subjektīvs, par studijām ASV.
Pēc tam bija tikšanās ar Latvijas
Olimpiskās Vienības sertificētu uztura
speciālisti Signi Rinkuli, kas uzstājās
ar prezentāciju par
“Sabalansētu
uzturu jauniešiem, kuri nodarbojas
ar sportu”. Pēc prezentācijas uztura speciālistei Signei Rinkulei bija
jāatbild uz daudziem interesentu
jautājumiem.●

Ansis Pūce, biedrības “Saldus boksa klubs” vadītājs
21. novembrī biedrība “Saldus boksa klubs” aicināja
visus interesentus uz vienojošu skrējienu “Latvijas patriots”, lai pierādītu mūsu pilsētas spēku un sportisko
vienotību! Piedalīties varēja jebkurš sportiski un patriotiski noskaņots iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, dzimuma
un iepriekšējās sagatavotības.
Pasākums sākās O. Kalpaka laukumā ar kopīgu Latvijas valsts himnas dziedāšanu. Pēc tam sekoja kopīga
iesildīšanās, un pašvaldības policistu pavadībā dalībnieki
devās 7,3 km garā distancē, kura vijās cauri Saldus pilsētai.
Sportisti distanci veica 45 minūtēs ar vidējo ātrumu
6km/h. Atgriezušies O. Kalpaka laukumā, dalībnieki tika
cienāti ar Saldus zemessargu gatavoto plovu un silto tēju.
Skrējienā piedalījās piecdesmit Saldus patrioti/skrējēji
vecumā no divpadsmit līdz apmēram sešdesmit gadu
vecumam. Visi skrējienam reģistrējušies dalībnieki
piedalījās izlozē un četri laimīgie tika pie 25 euro lielām
dāvanu kartēm no SIA “Sporta punkts Latvija”.
Liels paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un
līdzjutējiem par pasākumu! (Foto – Saldus Zeme).
“Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un varens
kopumā”. /Rainis/ ●

Starptautiskās aktualitātes

Pansionāts
“Ābeles” saņem
gultas un
tehniskos
palīglīdzekļus
no Lidinges
Zviedrijā
Una Andersone, Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” tūrisma
speciāliste
Saldus
sadraudzības
pilsētas
Lidinges (Zviedrija) pašvaldība Saldus novada veco ļaužu un invalīdu
pansionātam “Ābeles” š. g. 21.
novembrī nogādāja 13 elektroniski paceļamas un nolaižamas gultas,
kā arī matračus, velotrenažierus,
dušas krēslus un citus tehniskos palīglīdzekļus. Šāda sūtījuma
iespējas tika apspriestas, Saldus novada pašvaldības delegācijai viesojoties Lidingē šā gada maijā.
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Sadraudzības
pilsētu gleznu
izstāde
Vilbonā
Una Andersone, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
tūrisma speciāliste
No š.g. 28. novembra līdz
12. decembrim Saldus
sadraudzības
pilsētā
Vilbonā
(Francijā) apskatāma
sadraudzības pilsētu
gleznu izstāde. Izstāde
ir tradīcijām bagāta
un norisinās jau 25
gadus. Šogad tajā pirmoreiz piedalās arī
Saldus.
Uz Vilbonu Francijā
nosūtīti
pieci
J.
Rozentāla
Saldus
mākslinieku grupas

biedru darbi, kas izstādīti līdzās
Vilbonas, Saldus un Vilbonas
kopējās sadraudzības pilsētas
Līderbahas Vācijā un Spānijas
pilsētas Las–Rozas–de–Madrid
mākslinieku gleznām. Saldu
pārstāv R. Gustiņš ar gleznu
“Krastmalā”, A. Zavickis ar
gleznu “Laternu gaismā”, R.
Laurinovičs ar gleznu “Pie

Apes”, A. Straupmane ar gleznu
“Cieceres upes malā” un G.
Kraulere ar gleznu “Vadakste”.
Uz izstādes atklāšanu Saldus novada pašvaldību devās
pārstāvēt Saldus mākslas skolas
direktore Vēsma Krūmiņa. Antra Straupmane pārstāvēja J.
Rozentāla Saldus mākslinieku
grupu.
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Jauniešu aktualitātes

noslēdzies projekts “Jauniešiem Saldus novadā!”

Rudīte Muraševa, projekta vadītāja
Ar Saldus novada Jauniešu forumu
noslēdzies Saldus jauniešu domes “Es un
mēs” projekts “Jauniešiem Saldus novadā!”.
Projekta mērķis: veicināt Saldus novada
jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību.
Pilnveidot jauniešu organizāciju un neformālo
grupu zināšanas par projektu iesniegumu
sagatavošanu un projektu īstenošanu, dodot
iespēju plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus un uz brīvprātīgo darbu balstītus projektus,
kas vērsti uz pagasta un pilsētas dzīves vides

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

Īpašie jubilāri:

uzlabošanu. Projekta ietvaros tika izsludināta
iespēja pieteikties jauniešu organizāciju
un neformālo grupu projektu konkursam.
Pavisam tika atbalstīti 12 projekti, kuri tika
realizēti gan Saldus pilsētā, gan Saldus novada pagastos. Projekti bija ļoti dažādi –
apmācības par radošumu, radošo rakstīšanu,
animācijas filmiņu veidošanu, informatīvi
pasākumi par dažādām iespējām, sporta
spēles, sadraudzības pasākumi, jauniešu dienas, konkursi, pārgājieni un velobrauciens,
fotoizstāde. Projektos notika ne tikai dažādi
pasākumi, bet arī sakārtotas un aprīkotas
vietas un telpas. Ar notikušo projektu aprakstiem un fotogrāfijām var iepazīties mājas lapā
www.saldusjauniesiem.lv, no 10. decembra –
JIC “Šķūnis” telpās.
Saldus novada Jauniešu forumā 31. oktobrī
Ezerē piedalījās 190 jaunieši un jaunatnes
darbā iesaistītie un ieinteresētie gandrīz no
visiem Saldus novada pagastiem. Foruma
sākumā jauniešiem tika piedāvāta lekcija –
nodarbība ar režisoru un dramaturgu Kārli
Anitenu un treneri Armandu Sukutu – par sevis
inventarizāciju. Jauniešiem lika padomāt par
viņu emocionālo, garīgo un fizisko stāvokli,
ēšanas paradumiem, par runu, izturēšanos.

Broņislava Kuģevica
Zenta Ķemte
Lutriņu pagastā
Aldis Akermanis
Aivars Bikaviņš
Vija Verģe

Ezeres pagastā
Andris Rozentāls
Valda Berga
Andris Birznieks
Virgenijs Pileckis
Rimants Gašpuitis
Jānis Kurakins
Raita Ankevica
Velga Stalmeistare

Nīgrandes pagastā
Līvija Ķempele
Mirdza Benta
Vale Serva
Lilija Krastiņa
Guntis Jēkabsons
Inta Kristberga
Valdis Herbsts
Aldis Statkus

Jaunauces pagastā
Sandra Lučinska
Anna Zemgale

Novadnieku pagastā
Ineta Āboliņa
Anna Cogla
Inese Bigača
Māris Žeivots
Juris Kazaks
Arnolds Briedis
Anita Andžāne
Rita Korziņina
Baiba Anševica
Imants Zikmanis
Ivars Šķērstiņš
Gunārs Jēkabsons
Ilga Goldmane
Gunārs Lasis
Veronika Patmalniece
Roberts Miķelsons

Jaunlutriņu pagastā
Aivars Bierands
Imants Paguda
Tamāra Šmite
Daiga Cāzere
Ivars Lukševics
Broņislava Gaļinovskaite
Vilhelmīne Lukaševics
Hilda Ansberga
Kursīšu pagastā
Edīte Kuskova;
Jurijs Spurgjašs
Juris Circenis
Sniedzīte Bicāne

Milda Dūka
Pampāļu pagastā
Vēsma Sukute
Sergejs Sereda
Svetlana Zauere
Biruta Francmane
Valentīna Neilande
Rubas pagastā
Daiga Ļutkus
Inta Johansone
Vladimirs Osokins
Elmārs Bahs
Romualds Valis
Edīte Vindzola
Voldemārs Frīdmanis
Biruta Kravinska
Saldus pagastā
Irina Opelta
Haralds Būmanis
Inga Šteina
Irina Irbe
Rolands Freimanis
Ārija Siņauska
Ieva Utbarde
Daina Eglīte
Viktors Stepanovs
Indra Andersone
Emīlija Granova
Ārija Andersone
Ausma Pugolovkina
Laimonis Zandars
Mārtiņš Poļikovs

Viesi stāstīja un lika katram padomāt – kādi
mēs esam ikdienā, kā sevi veidot.
Diskusijās jaunieši runāja par Saldus novada jaunatnes politiku, pārrunāja realizētos
virzienus darbā ar jaunatni un plānoja jaunos
virzienus 2015. - 2020. gadam. Diskusijas
grupas vadīja Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāvji, Saldus BJC un JIC “Šķūnis”
darbinieki.
Pēc pusdienām notika jauniešu projektu
prezentācija “trasītes” veidā. Galvenais – katra realizētā projekta grupai bija jāizdomā
“trasītes” punkts, kurā aktivitātes un jautājumi
saistīti ar projektā notikušo. “Trasītē” jaunieši
iepazinās arī ar Ezerē nozīmīgām vietām –
Muitas māju, skolu, pagasta ēku, jauniešu istabu, kultūras namu. Šī gada forumā uzvarēja
Zaņas pagasta komanda.
Projekta kopējais finansējums bija 5500
eiro, no kuriem 4500 eiro ir Saldus novada
pašvaldības projektu fonda atbalsts, bet 1000
eiro nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds”
atbalsts.
Paldies visiem, kuri palīdzēja foruma norisē,
bet īpaši Ezeres pagasta pārvaldei, kultūras
nama kolektīvam un jauniešiem Ances Meijas
un Ingas Dobumas vadībā.●

Šķēdes pagastā
Modris Staņislavskis
Vadakstes pagastā
Dzintra Sproģe
Aivars Šroms
Vidmants Navickis
Zaņas pagastā
Biruta Ruzga
Ivars Upīte
Leons Švažs
Baiba Veinberga
Zirņu pagastā
Jānis Miezītis
Velta Kancere
Donata Skurvidiene
Zvārdes pagastā
Atis Svarens
Saldus pilsētā
Jānis Kalniņš
Maiga Koškina
Paulīna Logina
Irina Smirnova
Maija Zolneroviča
Valerians Juknevičs
Dzidra Platpiere
Pēteris Pudāns
Broņislava Treibha
Oskars Začs
Mirdza Baldiņa
Vija Griķe
Gunārs Kalvis
Valija Lokmane

Mirdza Pakule
Dzidra Šturma
Ieva Ilga Iļjašenko
Zenta Kabuce
Gaida Melberga
Rita Brunava
Alma Krauze
Bruno Straujais
Zenta Grīsle
Neldra Ģēģermane
Austra Zviedre
Olga Skudra
Zenta Liģe
Modra Beļinka
Anna Gudakovska
Ja vēlaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds
netiktupublicēti Saldus
novada informatīvajā
izdevumā „Saldus
Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 25. datumam
zvaniet pa tel. 63807444
un izsakiet savas vēlmes.
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Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu
bibliotēkas – informācijas centra
vadītājs
20. oktobrī bibliotēkā notika
“Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta” 2. posma 2. kārta.
Šajā kārtā piedalījās desmit mīklu
minētāji, kuri ierindojušies šādās
vietās – 1. vietā – Vija Gotfrīde,
2. – Jautrīte Līdaka, 3./4. – Aija
Jēkabsone, Valdis Bolšteins.
Kopvērtējumā
pēc
divām
kārtām – 1. vietā Vija Gotfrīde,
2. – Jautrīte Līdaka, 3. – Aija
Jēkabsone.
21. oktobrī Kursīšu pagasta
iedzīvotāji devās iepazīt Saldus novada Jaunlutriņu pagastu.
Ekskursijas laikā viesojāmies
dažādās vietās un iestādēs.
Paldies Jaunlutriņu ļaudīm par
sirsnīgo uzņemšanu!
27.
oktobrī
bibliotēkas
Lasītāju klubā viesojās J. Rozes
grāmatnīcas Saldū vadītāja Anna
Sipko, lai ar kluba dalībniekiem
runātu par “dvēsles barību” jeb
grāmatām. Pasākuma otrajā daļā
Lasītāju kluba dalībnieki bija
pirmie, kuri tika iesaistīti izmantot jauno bibliotēkas pakalpojumu “Randiņš ar nezināmo”. Pa
kalpojuma mērķis ir popularizēt
bibliotēkas grāmatas, kuras kādu
iemeslu dēļ ir piemirstas un
neievērotas. Trīs grāmatas pēc
bibliotekāra ieskatiem tiks saliktas komplektā, lasītājs izlozēs
komplekta numuru, kas viņam
būs jālasa.
30. oktobrī Kursīšu Jaunajā zālē
notika projekta “Pagastu dienas
2015” noslēguma pasākums.
Pasākuma laikā priekšnesumus
sniedza Jaunlutriņu pagasta
amatiermākslas
kolektīvi
–
amatierteātris, bērnu un jauniešu
moderno deju pulciņš, Eiropas
deju kolektīvs “Senlejas” un
dziedošo skolotāju trio.
2.
novembrī
Kursīšu
bibliotēkas– informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons
piedalījās Kurzemes reģiona
bibliotekāru konferencē, ko
savā 95. gadu pastāvēšanas
jubilejā organizēja Talsu Galvenā
bibliotēka. Tajā piedalījās vairāk
nekā 100 Kurzemes reģiona
bibliotekāru. Konferences tēma
“Lasīt nozīmē izzināt pasauli”
aktuāli sasaucas ar galveno
bibliotekāra darba funkciju –
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būt zinošam starpniekam starp
grāmatu un lasītāju.
5. novembra rīta pusē bibliotēkā
viesojās Saldus novada skolu
bibliotekāri, lai iepazītos ar
bibliotēkas telpām, sniegtajiem
pakalpojumiem, organizētajām
aktivitātēm un īstenotajiem projektiem. Dienas pirmajā pusē
kolēģi iepazina Kursīšu pamat
skolu un skolas bibliotēkas darbu.
Dienas otrajā pusē – Kursīšu
bibliotēku. Semināra laikā notika
arī SIA “Pauliņa” produkcijas
prezentācija.
Tajā pat vakarā bibliotēkā Dace
Meļķerte aicināja visus rokdarbu
mīļotājus uz Kursīšu rokdarbu
pulciņa pirmo nodarbību, kur
varēja izveidot savu rakstu
zīmi, izmantojot savu vārdu un
dzimšanas datus. Visi mācījās
pērļu aušanu, un katram tapa
rokassprādze vai grāmatzīme.
Mārtiņš Lagzdons, biedrības
“Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” valdes priekšsēdētājs,
projekta vadītājs
Noslēdzies projekts “Pagastu
dienas 2015”. Projekta “Pagastu
dienas 2015” realizācija notika, biedrībai “Kursīšu attīstības
biedrība “KABata”” sadarbojoties ar Kursīšu bibliotēku –
informācijas centru un kultūras
darba organizatori. Projektam
piesaistītais finansējums – 300.00
euro. Projekts tika realizēts
biedrības
“KIT”
projektu
konkursā “Riteņa izgudrošana”.
Kā sadarbības partneri Jaunlutriņu
pagastā tika piesaistīti Jaunlutriņu
kultūras darba organizators Andris Mickēvičs un Jaunlutriņu
amatierteātra režisore, Jaunlutriņu
attīstības biedrības biedre Sandra
Medne, Jaunlutriņu un Ošenieku
bibliotēkas.
No 6.10. līdz 31.10. Kursīšu
bibliotēkā – informācijas centrā
notika izstāde “No Jaunmuižas
līdz Jaunlutriņiem” sadarbībā
ar Jaunlutriņu bibliotēku un
Jaunlutriņu attīstības biedrību.
10.10.
notika
Jaunlutriņu
amatierteātra izrāde “Sibīriju
jums, ne Līgo” (A. Niedzviedzis).
No 15.10. līdz 31.10. Kursīšu
bibliotēkā notika Jaunlutriņu
pagasta Ošenieku bibliotēkas
rokdarbnieču pulciņa darbu
izstāde. 15.10. notika rokdarbu
meistarklase, kuras laikā tika
apgūtas divas jaunas rokdarbu
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tehnikas – dakšiņtamborēšana
un pērļu rokassprādžu aušana.
21.10. notika pieredzes brauciens
“Jaunlutriņi atver durvis”, kurā
piedalījās Kursīšu pagasta iestāžu
darbinieki un pagasta iedzīvotāji.
30.10. pagasta Jaunajā zālē notika
projekta noslēguma pasākums
“Iepazīsti kaimiņus”.
Projekta
laikā
notikušos
pasākumus
un
izstādes
apmeklējuši gandrīz 200 Kursīšu
pagasta iedzīvotāji un viesi.
Projekta laikā izvirzītais mērķis
ir realizēts, jo notikuši dažādi
pasākumi un aktivitātes, izstādes,
kas deva iespēju tuvāk iepazīt
Jaunlutriņu pagastu, veicināja
sadarbību un papildināja Kursīšu
kultūrvidi.
Projekta laikā afišām izstrādāta
vienota vizuālā identitāte, izmantojot Jaunlutriņu pagastā
uzņemtās fotogrāfijas un ģerboni.
Informācija
par
projekta
pasākumiem, fotogrāfijas no
aktivitātēm
bija
pieejamas
dažādos informācijas kanālos–
Kursīšu lapā un bibliotēkas
profilā – www.draugiem.lv un
www.facebook.com,
Kursīšu
pagasta informatīvajā izdevumā
”Kursīšnieks”,
informatīvajā
izdevumā
“Saldus
Novada
Vēstis”,
www.biblioteka.lv
www.saldus.lv, www.kursisi.lv,
laikraksta “Saldus Zeme” sadaļā
“Kas? Kur? Kad?”.
Projekta foto retrospekcija pie
ejama biedrības lapā www.draugiem.lv.
14. novembrī biedrība “Kursīšu
attīstības biedrība “KABata””
aicināja biedrus un atbalstītājus
uz Estrādes teritorijas sakopšanas
rudens talku. Tika grābts krāsaino
lapu paklājs, vākti atkritumi un
sakritušie zari. Pēc labi padarīta
darba visi pie ugunskura mielojās
ar siltām desiņām un uzkodām.

Kaspars Circenis, Kursīšu
sporta darba organizators
Aizvadītajā mēnesī tika atklātas
starppagastu
spēļu
“DIENVIDI” sacensības, kuras sākās
ar zolītes spēlēšanu 24. oktobrī

Kursīšos. Pavisam kopumā bija
ieradušies 80 dalībnieki no visiem
astoņiem pagastiem. Kursīšu pagasta sportisti ierindojās 5.vietā.
Kopvērtējumā
pirmo
vietu
ieņēma Ezere (23 punkti), 2. –
Nīgrande (61 punkts), 3.v. – Ruba
(76 punkti), 4.v. – Vadakste (107
punkti), 6.v. – Zaņa (179 punkti),
7.v. – Jaunauce (196 punkti) un
8.v – Pampāļi. Paldies visiem
dalībniekiem par piedalīšanos!
31. oktobrī Vadakstē norisinājās
galda teniss sievietēm. Kopumā
bija ieradušās 38 dalībnieces.
Kursīšu
sieviešu
komanda
kopvērtējumā ierindojās 3. vietā
ar 51 punktu. Kopvērtējuma
pirmajā vietā ierindojās Vadakste (6 punkti), 2.v. - Nīgrande (24
punkti), 4.v. – Zaņa (58 punkti),
5.v. – Ruba (60 punkti), 6.v. –
Ezere (63 punkti) un 7.v. – Jaun
auce (86 punkti).
7.
novembrī
Vadakstē
norisinājās galda teniss vīriešiem,
kur bija 56 dalībnieku liela
konkurence. Kursīšu sportisti
kopvērtējumā ierindojās 4. vietā
(146 punkti). Individuāli Kaspars Circenis – 6.v., Vladimirs
Trunčenkovs – 20.v., Artūrs Lukovskis – 30.v., Mārtiņš Circenis - 42.v., Andrejs Ūzulnieks
– 48.v. un Toms Kormis – 54.v.
Kopvērtējumā nepārspēti palika
Ezeres tenisisti, kas ierindojās
pirmajā vietā ar 35 punktiem, 2.v.
– Nīgrande (47 punkti), 3.v.– Vadakste (51 punkts), 5.v. – Ruba
(154 punkti), 6.v. – Zaņa (186
punkti), 7.v. – Jaunauce (222
punkti).
Ilzīte Griķe, sociālā darbiniece
19. oktobrī Kursīšu Dienas
centrā notika konkurss “Pērļu
zvejnieks” II kārta, kas pulcēja
gan bērnus, gan seniorus.
No 23. oktobra līdz 30. oktobrim bērni piedalījās dažādās
radošās nodarbības, lai veidotu
dekorus Helovīnu ballei, kurā
paši pēc tam piedalījās. 29.
oktobrī Helovīnu balle, uz kuru
bija jāierodas maskās. Kopīgi
sagatavojām maltīti, spēlējām
spēles, stāstījām spoku stāstus un
dejojām diskotēkā.
Kursīšu dienas centra darbinie
ces saka mīļu paldies Kursīšu
pagasta iedzīvotājām par dāsnu
ziedojumu, dāvinot ķirbjus, no kuriem mēs kopīgi ar apmeklētājiem
pagatavojām gan dekorus, gan
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maltīti Helovīnu ballei.
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta
kultūras darba organizatore
30. oktobrī Kursīšu pagasta
sieviešu vokālais ansamblis
“Allegro” devās uz Rubu, lai
piedalītos Rubas vokālā ansambļa
30 gadu jubilejas svinībās.
Azotē ansamblis bija paņēmis
divas dziesmas, ar kurām sveica
gaviļnieces.
31. oktobrī Kursīšu jauniešu
komanda devās uz Saldus novada
jauniešu forumu Ezeres pagastā,
kur visas dienas garumā notika
dažādas aktivitātes. Pasākuma
programmā ietilpa režisora,
dramaturga K. Anitena lekcija,
dažādas diskusiju grupas, kurās
jauniešiem bija iespēja izteikt
savu viedokli. Ezeres vidusskolā
jauniešus gaidīja siltas un gardas pusdienas. Pēc tām jaunieši
devās trasītē pa Ezeres pagastu
ar dažādiem kontrolpunktiem.
Vakarā bija balle, kuras starplaikā
apbalvoja uzvarētājus. Šogad tā
bija Zaņas komanda, tātad 2016.
gada Jauniešu forums notiks
Zaņas pagastā.
7. novembrī Kursīšu Jaunajā
zālē Kursīšu vokālais ansamblis “Allegro” ar svētku koncertu svinēja savu 5. jubileju.
Ansamblis izdziedāja īpaši sagatavotu
koncertprogrammu.
Ar dziesmotiem sveicieniem
ansambli bija ieradušies sveikt
Zaņas pagasta ansamblis “Tik
un tā” un Rubas pagasta ansamblis “Vēlreiz”. Īpašu sveicienu
svētkos ansambļa dalībniecēm
bija sagatavojis Kursīšu pagasta amatierteātris “KODOLS”.
Paldies Kursīšu pagasta pārvaldei
par atbalstu. Paldies ansambļa
dalībniecēm un vadītājai Elvīrai
Lucei par ieguldīto radošo darbu
ansambļa attīstībā. Pēc pasākuma
notika balle lielisko muzikantu
“Brekšupekši” vadībā.
17. novembrī Kursīšu pamatskolas zālē notika Kursīšu pagasta un Kursīšu pamatskolas
kolektīvu kopkoncerts. Koncerta
laikā skatījām Latviju caur novadu acīm. Pie mums ciemojās
O. Vācieša, Sprīdīša un Boņuka
tēli. Pasākuma laikā īpaši tika
sumināta Sanita Vītola, kura
skolā nostrādājusi 20 gadus.
Jau trešo gadu 18. novembrī
Kursīšos notiek akcija “Gaismas
ceļš”. Par spīti lietum un vējam,
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mums izdevās izgaismot Kursīšu
pagasta Rudzutaka ielu. Liels
paldies Latvijas un Kursīšu patriotiem, kas piedalījās akcijas
“Gaismas ceļš” tapšanas procesā.
Mēs kopīgi sagādājam jauku
dāvanu Latvijai 97. dzimšanas
dienā.
21. novembra novakarē Kursīšu
pagasta kapsētu kapu kopiņas bija
svecīšu gaismiņu apspīdētas, jo
notika Svecīšu vakars.
Lutriņu
pagastā
Ligita Popsujēviča,
bibliotēkāre, biedrības
“Lutriņu Sprīdīši” vadītāja
Oktobra pēdējā nedēļā Lutriņu
iedzīvotāji atzīmēja hercoga
Jēkaba 405. jubileju. Hercogs Jēkabs 16. gs. nodibināja
ievērojamus
rūpnieciskus
uzņēmumus Lutriņos, tai skaitā
audzēja jaunzirgus.
Lutriņu klubā visu nedēļu varēja
iepazīties ar Saldus vēstures
un mākslas muzeja ekspozīciju
“Seno lietu lāde”, bet pirmsskolas vecuma bērniem un
skolēniem bija iespēja kopā ar
muzejpedagoģi Sandru Leitholdi
divās nodarbībās uzzināt, kas
slēpjas šajās senajās lādēs.
Nedēļas
nogalē
pagasta
iedzīvotāji devās ekskursijā uz
Kuldīgu – kādreizējo hercoga
Jēkaba rezidenci. Ekskursantus
priecēja 2014. gada atjaunotais
Kuldīgas novada muzejs un tā
ekspozīcijas.

Jubilejas noslēgums bija gana
jautrs un sportisks. Tika rīkots
Rudens tirgus ar īstu jampadraci–
dancošanu, dziedāšanu un pat
zīlēšanu. Tirgus placī grozījās un
savus lakatīnus centās iemainīt
pats Ābrams! Velo orientēšanās
sacensībās “Pa hercoga Jēkaba
pēdām” uzvarēja Poļu ģimene.
“Paauklē, saulīt, manu zemīti”–
ar šo patriotiski muzikālo dzejas programmu, Lutriņu pagasta
iedzīvotāji un viesi, svinēja

Latvijas 97. dzimšanas dienu.
Pirms svētku koncerta klubā
tika sumināti darbīgākie pagasta cilvēki. Lai uzzinātu, kuri
ir aktīvākie Lutriņu iedzīvotāji,
tika organizēta iedzīvotāju domu
un priekšlikumu aptauja. Desmit
nominācijās uzvarētājus sumināja
Lutriņu pagasta pārvalde. Vakara
izskaņā bija svētku balle.
13. novembra pievakarē Lutriņu
pamatskolas parkā tika atklāts
vides objekts
“Kurzemes
klade”
(biedrības
“Lutriņu
Sprīdīši” projekts). Objekts izveidots ar Saldus novada pašvaldības
projektu fonda atbalstu par godu
mūsu novadnieka Māra Čaklā
piemiņai. Dzejnieks un publicists
M. Čaklais 1954. gadā beidza
Lutriņu septiņgadīgo pamatskolu.
Fundamentālā, kokā darinātā
piemiņas vietas autors ir Lutriņu
iedzīvotājs kokamatnieks Gunārs
Olbačevskis. Atklāšanā piedalījās
M. Čaklā māsa Raita Vilcāne un
māsīca. Man bija prieks nolasīt
dēla Ingmāra no Anglijas atsūtītās
vēstules rindas: “Paldies, ka atceraties un pieminat Māri Čaklo!
Ticiet man, tā ir pateicība vairāk
sirdī, mazāk vārdos…Kaut šoreiz
nevaru būt klāt, domās būšu
jūsu vidū…”. Pasākumā bija arī
ieradušies Saldus Rotari kluba
dalībnieki, kuri turpina īstenot
savas ieceres Saldū Māra Čaklā
skvērā.
Novembra sākumā biedrība
“Lutriņu Sprīdīši” parakstīja
līgumu ar VKKF par projekta “Tabletes vietā – grāmata”
turpinājumu. Bibliotēkas lasītāji
un interesenti varēs atkal klātienē
tikties ar Kurzemes puses
literātiem. Šoreiz ar dzejnieku,
jauniešu elku Andri Akmentiņu
un Pastariņa prēmijas laureāti,
bērnu grāmatu autori Ievu Sa
mausku.
Nīgrandes
pagastā
Sanita Stepanova,
Nīgrandes pamatskolas sporta skolotāja
Jau sesto gadu 11. novembrī
Nīgrandes
pamatskolā
notiek sacensības “Skolas Stipri
nieks” 5. – 9. klasei un “Skolas
Ņiprākais” 1. – 4. klasei. Skolēni
sacentās
atspoles
skrējienā,
pildbumbu mešanā, pievilkās
pie stieņa, pildīja vēdera pre-

ses vingrinājumus, sacentās
kvadracikla vilkšanā. Titulu
“Skolas
Stiprinieks”
šogad
izcīnīja Edgars Bulis, 2. vieta –
Matīsam Ailtam, 3.
vieta – Robertam
Kristapam
Zvejniekam. “Skolas
Ņiprākais” šogad
Kristians Ēberliņš,
2. vieta – Dāvim
Polim, 3. vieta
Gintam
Kupfermanim.
Pēc
sacensībām dalībnieki saņēma
pateicības un saldās balviņas,
par kurām pateicamies Antrai
Jermušai un SIA “Silaiņi”, Sintijai Čīmai, Gaidai Piņķei. Paldies
arī Rolanam Povšakam un Sporta
Punktam par dāvanu kartēm, kuras
saņēma pirmo triju vietu ieguvēji!
Anita Ķempe, Nīgrandes PII
“Griezīte” vadītāja
Nīgrandes
pirmsskolas
izglītības iestādē “Griezīte” bērni
un vecāki par godu Latvijas 97.
dzimšanas dienai kopīgi veidoja
radošo darbu izstādi “Koki manā
Latvijā”. Šī izstāde iekļāvās mūsu
iestādes projektā “Esmu pētnieks
– dabas draugs”. Katras grupiņas
bērni šajā projektā pēta un aplūko
tuvākās apkārtnes kokus – ozolu
un kastani – visos gadalaikos. No
savāktajiem kastaņiem, lapām,
zariņiem tiks kopīgi veidoti adventes vainagi. Lai veicas bērniem
un vecākiem, atsaucīgo skolotāju
iedvesmotiem, kopīgajā darbā!

Saldus pagastā
Ļuba Kapteine, projekta vadītāja
No 17. – 26. oktobrim Saldus pagasta Druvas kultūras
nama folkloras kopa “Zemturi” projekta “Sibīrijas latviešu
diasporas identitātes un radošā
darba stiprināšanai 2015. gadam” laikā viesojās Sibīrijā.
18. oktobrī Omskā notika
pasākums kultūras namā “Dom
družbi”, kura ir patstāvīgā Omskas
latviešu biedrības “Zvaigznīte” un
folkloras kopas “Daina” mājvieta.
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Pasākuma pirmajā daļā tika
dziedātas un mācītas latviešu tautas dziesmas – īpaši Kurzemes
dziesmas un danči. Mācījām
vienu no Saulgriežu rituāliem–
uguns rituālu – improvizētā
darbībā – šīs zināšanas Omskas folkloras kopa “Daina”
izmantošot nākamgad Jāņos.
23. oktobrī Krasnojarskā tika
apmeklēts latviešu biedrības
“Dzintars” 25. gadu jubilejas
pasākums: izstādes “Latviešu
grafikas antoloģija” atklāšana.
24. oktobrī bija tik;sanās ar
Latvijas Republikas vēstnieci
Krievijā
Astru
Kurmi.
Jubilejas
koncertprogrammā
– dziedot Latviešu tautas dziesmas un rotaļas, tika iesasitīti
visi jubilejas pasākuma viesi.
Šī projekta mērķis ir izpildīts–
nostiprināta latviskā identitāte
un attīstīta vietējo ansambļu
radošās prasmes Sibīrijas latviešu
kopienās, uzturot nepieciešamību
pēc cieša kontakta ar Latviju.

Vadakstes pagastā
Agita Bleidele, kultūras darba
organizatore
11. novembrī, godinot Latvijas
Brīvības cīnītājus, pie Vadakstes pils tika iedegtas svecītes.

14. novembrī Vadakstes tautas
namā notika Latvijas Republikas
gadadienai veltīts pasākums, kurā
tika apbalvoti pagasta iedzīvotāji:
•Rasma
Burkāne
–
par
ilggadīgu, rūpīgu un nesavtīgu
darbu
kalpošanai
Priedulas
– Vadakstes evaņģēliski lute
riskajai baznīcai un draudzei.
•Iveta Logina – par nesavtīgu,
rūpīgu un radošu darbu, vadot Vadakstes pagasta jaukto
vokālo ansambli “Divi krasti”.
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•Aina
Strīķe
–
par
ilggadīgu,
nesavtīgu
darbu, ieguldot zināšanas Vadakstes
pagasta
skolniekos.
•Kaspars
Muncis
–
par
neatlaidību un sniegumiem sportā.
•Inguna
un
Normunds
Apriķi – par ieguldījumu
mājražošanas
attīstības
veicināšanā Vadakstes pagastā.
•Elvijs Švīpiņš – par izaugsmes
veicināšanu
un
godprātīgu
darbu, strādājot saimniecībā.
•Elita
Upeniece
–
par
ieguldījumu
Z/S
“Birzes”
izaugsmē.
Pēc apbalvošanas Vadakstes
pašdarbnieki sniedza koncertuzvedumu “Spēlēsim Raini”.
Ieva Ģērmane, Sporta darba
organizatore
24. oktobrī pagasta zolītes
spēlētāji devās uz sporta spēļu
“Dienvidi” sacensībām zolītē.
31. oktobrī Vadakstes sporta zālē norisinājās sporta
spēļu “Dienvidi” sacensības
galda
tenisā
sievietēm.
7. novembrī Vadakstes pagasta sporta zālē notika sporta
spēļu “Dienvidi” sacensības
galda
tenisā
vīriešiem.
14. novembrī Vadakstes sporta
zālē notika novada 2015. gada
atklātais čempionāts galda tenisā.
21. novembrī Vadakstes basketbolistes piedalījās sporta
spēļu “Dienvidi” sacensībās
basketbolā sievietēm, Zaņā.
28. novembrī vīriešu basketbola komanda dosies uz sporta
spēļu “Dienvidi” sacensībām
basketbolā
vīriešiem
Zaņā.
Decembra mēnesī norisināsies
šaušanas sacensībām Kalnos.
12. decembrī pagasta volejbolistu komanda startēs sporta
spēļu “Dienvidi” sacensībās
volejbolā vīriešiem Nīgrandē.
Zaņas pagastā
Ilma,
Kamkovska,
kultūras darba organizatore
11.
novembrī
tika
izveidots
gaismas
ceļš pie Zaņas skolas par
godu
Latvijas
aizstāvjiem.
17. novembrī ar svētku koncertu tika atzīmēta Latvijas
valsts 97. gadadiena Zaņas skolā,
kurā uzstājās pašmāju sieviešu
vokālais ansamblis “Tik un Tā”
Elvīras Luces vadībā un Skrun-

2015. gada DECEMBRIS
das senioru deju kolektīvs “Virši”
Agra Sīļa vadībā. Koncerta laikā
tika sveikti Zaņas pagasta Goda
un Atzinības rakstu saņēmēji.
Pirms diviem gadiem pagastā
tika ieviestas jaunas tradīcijas
Goda un Atzinības rakstu
piešķiršanas un pasniegšanas
kārtībā. Atzinības un Goda rakstus vairs nepasniedz katru
gadu, bet katru otro gadu. Šogad
pavisam kopā tika iesniegtas 37
anketas, kurās tika ieteikti 39 pagasta iedzīvotāji dažādās apbalvojuma nominācijās.		
Šogad
tiek
pasniegti
deviņi
Atzinības
raksti un viens Goda raksts.
Atzinības rakstus saņēma:
•Inetas Uļskas un Ģirta Rakes
ģimene nominācijā “Par pagasta vārdu popularizēšanu”;
•Dainis Bercis nominācijā
“Gada
sportists”
par
sasniegumiem
sportā;
•Žanis Jēkabsons nominācijā
“Gada sportists” par augstiem
sasniegumiem
sportā
Latvijas Republikas mērogā;
•Sergejs
Virts
nominācijā
“Čaklākās rokas” par teritorijas
sakopšanu un uzturēšanu kārtībā;
•Aija
Zīlīte
nominācijā
“Labs cilvēks” par saticību,
izpalīdzību un atbalsta sniegšanu;
•Kristaps
Peterlevics
nominācijā “Gada sportists”
par
sasniegumiem
sportā;
•Vilma Rone nominācijā “Aktīvs
cilvēks” par sabiedriskās kārtības
veicināšanu
pagasta
centrā;
•Jānis
Bogužs
nominācijā
“Gada
sportists”;
•Māris Lapšāns nominācijā
“Gada
sportists”
par
sasniegumiem
autosportā.
Šogad Zaņas pagasta Goda raksts
tika piešķirts Ilmai Kamkovskai
nominācijā “Aktīvs iedzīvotājs”
par
pagasta
iedzīvotāju
iesaistīšanu interešu izglītībā.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore
11. novembrī Striķu pamatskolas skolotāji, skolēni un vecāki,
Zvārdes pagasta pārvalde un
iedzīvotāji kopīgi veidoja Gaismas ceļu no Striķu skolas līdz
Striķu muižas parkam. Zvārdē šī
diena, ar svecīšu aizdedzināšanu
un nolikšanu ir tradīcija jau
vairāku gadu garumā. Bērni ar

nepacietību gaida pēcpusdienu,
kad varēs doties gājienā. Striķu
muižas parkā, vienojoties kopīgās
dziesmās, pieminot varoņus,
klausoties Jāņa Rudzīša stāstos
par sarkanbaltsarkano karogu,
tika atzīmēta Lāčplēša diena.
13. novembrī Striķu kultūras
namā izskanēja brīnišķīgs, valsts
svētkiem veltīts koncerts “Mana
mīļā Tēvu zeme”. Koncertā
piedalījās pagasta vokālais an-

samblis “Druve” ar sirdsmīļām
tautā
zināmām
dziesmām.
Izskanēja skaisti vārdi par mūsu
mazo, krāsaino Latviju, par Latvijas četriem gadalaikiem, par
daudzveidīgajiem
dabas skatiem un cilvēku mīlestību pret
savu tēvu zemi. Pēc koncerta
visi tika aicināti izdejoties kopā
ar grupu “Raimonds un draugi”.
20. novembrī Striķu pamatskolas skolēni valsts svētku
iespaidā
sniedza
koncertu
ģimenēm, radiniekiem un draugiem. Pasākums bija ļoti krāšņs, jo
katra klase bija sagatavojusi savu
priekšnesumu. Citi dziedāja, citi
dejoja, vēl kāds skaitīja patriotiskus dzejoļus, un citi pat spēlēja
dažādus mūzikas instrumentus.
Mareks Ganevičs, Zvārdes pagasta sporta darba organizators
Zvārdes pagastā 21.11. notika “Patriotu spēles”, kur četras
komandas, pārvietojoties ar
auto, sacentās pagasta teritorijas pārzināšanā, jo bija jāatrod
kontrolpunkti
pēc
dotajiem
attēliem. Bija jāpārzina Latvijas,
Zvārdes pagasta vēstures notikumi un fakti, un bija jāliek lietā
loģiskā domāšana, jo no katrā
kontrolpunktā savāktā Braila koda
šifra bija jāsaprot, kur ir finiša vieta. Komandām bija iespēja spēļu
laikā izmantot trīs papildiespējas
– meklēt internetā, atrast Misteru X vai vienu reizi zvanīt organizatoriem!
Kopvērtējumā,
nobraucot ap 40 km, uzvarēja
Livita Rubule, Rebeka Andersone, Alise Krūmkalna.●

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
SALDUS PILSĒTĀ

SALDU SV. JĀŅA EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES BAZNĪCĀ

5.12. plkst. 15.00

Svētku egles iedegšanas pasākums ar folkloras kopu
piedalīšanos un svētku tirdziņu Kalpaka laukumā. Plkst.
17.00 – pilsētas galvenās egles svinīga iedegšana.

18.12. plkst. 19.00

Ziemassvētku koncerts “Roka uz sirds”, kurā uzstājas
dziedātāji Jenny May un Normunds Pauniņš. Biļetes
iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs.

6.12. plkst. 17:00

Koncertprogramma soprānam un ērģelēm “Dievmātes skatiens” ar Evitu Zālīti Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas
katoļu baznīcā. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”. Koncertā ieeja par
ziedojumiem.

22.12. plkst. 19.00

12.12. plkst. 15.00

Ziemassvētku koncerts “Deju virpulī”. Piedalās TDA
“Kursa”, TDA “Kursa” I un II studija, bērnu deju kolektīva
“Dzīpars” Zaļā, Violetā un Dzeltenā grupa. Saldus
Profesionālās vidusskolas sporta zālē.

31.12. plkst. 23.00

Vecā gada pavadīšana un Jaunā gada sagaidīšana Saldus
pilsētas tirgus laukumā. Programmā – karnevāls, lustes,
dažādas izdarības, svētku uzrunu tiešraide, uguņošana un
balle kopā ar Ati Auzānu un Elizabeti Zagorsku (Veikšu).

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” aicina uz koncertu “O lux beata” ar Sergeju Jēgeru, Aināru Paukšēnu
un Ilzi Reini. Gaismas tēma ir pamatā šīs programmas
skaņdarbiem. Kopīgais programmai – ceļš mūzikā uz
iekšējo pasauli, mieru, apskaidrību. Koncertā ietverta gan
senā mūzika (gregoriskie dziedājumi, H. Persela, A. Grandi), gan mūsdienu latviešu komponistu A. Selicka, R. Dubras un Arvo Perta darbi. Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, stundu pirms pasākuma
tā norises vietā, kā arī www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena:
EUR 9.00. Pensionāriem 40% atlaide, bērniem līdz 12 g.v.
50% atlaide, bet, pērkot 10 biļetes, 10% atlaide.

26.12. plkst. 17.00

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” aicina uz Saldus
un Brocēnu novadu koru Ziemassvētku koncertu. Ieeja bez
maksas.

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

13.12. plkst. 16.00

Komēdija pēc A. Gaļina lugas motīviem “Sauc, es nākšu...”
ar aktieri Jakovu Rafalsonu, Guntu Virkavu un Aīdu
Ozoliņu. Divas sievietes, viena ar angļu gramatiku somā,
otra ar skotu viskiju uz galda, ļaujas piedzīvojumam – satikt
noslēpumaino svešinieku, kurš sola piepildīt visas slēptākās
fantāzijas... Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, stundu pirms pasākuma tā norises
vietā, kā arī www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena: EUR
6.00.
Ditas Balčus teātris piedāvā muzikāli interaktīvu spēli
bērniem “Reiz dzīvoja” Reiz dzīvoja kāds Princis .... kas
notiek tālāk? Šo stāstu veidosim kopā – aktieri, mūziķi,
skatītāji, bet teatrāli interaktīvo spēli vadīs kāds teātra Āksts.
Āksts kopā ar Princi un skatītājiem dosies neaizmirstamā
ceļojumā, kurā, iespējams, satiks visskaistākās princeses,
dažādus pasaku tēlus un piedzīvos traģikomiskas situācijas,
jo teātrī viss ir iespējams! Krāšņi tērpi un lieliska Valta
Pūces mūzika. Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3 un stundu pirms pasākuma tā
norises vietā. Biļetes cena: EUR 3.00.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
6.12. plkst. 16.00

Labdarības pasākums “Silti”.

12.12. plkst. 19.00

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” aicina uz komponista Jāņa Lūsēna speciāli solistu duetam Kristīnei Zadovskai un Ingum Pētersonam komponēto koncertprogrammu
“Mazu brīdi pirms”.
Koncertprogramma ir guvusi klausītāju milzu atsaucību,
ir izdots un atkārtoti tiražēts mūzikas albums “Mazu brīdi
pirms…”, ar koncertprogrammu mākslinieki ir viesojušies
teju visos Latvijas novadu dievnamos.
Koncerta “Mazu brīdi pirms..” programmā ir komponista Jāņa Lūsēna radītas melodijas, kuru pamatā ir latviešu
dzejnieku Kārļa Skalbes un Viļa Plūdoņa mīlas lirika –
dzimtenei, ģimenei, bērniem un Dievam. Biļetes iespējams
iegādāties Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3, stundu
pirms pasākuma tā norises vietā, kā arī www.bilesuparadize.
lv. Biļetes cena: EUR 10.00.

14.12. plkst. 18.00

Deju koncerts “Ziemassvētku stāsts”. Dejo TDA “Dzīpars”
Baltā un Rozā grupa.

15.12. plkst. 18.00

Sadziedāšanās “Dziedināšana ar tautasdziesmu”. Aicinām
visus interesentus akustisko mūzikas instrumentu pavadībā
dziedāt par prieku savai sirdij un dvēselei! Ieeja bez maksas!

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3
27.12. plkst. 11.00

Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā deklarētajiem
bērniem līdz 7 gadu vecumam, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes. Latvijas leļļu teātra izrāde un dāvanas no
Ziemassvētku vecīša. Lūgums līdzi ņemt bērna dzimšanas
apliecību.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
Līdz 12.12.

Virgis Tamosiunas gleznu izstāde.

1.12. plkst. 18.00

Skolotājas V. Ramates audzēkņu koncerts.

9.12. plkst. 16.00

Kuldīgas E. Vīgnera Mūzikas skolas kamerorķestra koncerts.

9.12. plkst. 17.00

Egona Valtera dziesmu koncerts “Ziemassvētku gaidīšana”.

10.12. plkst. 17.30

Kora klases Ziemassvētku koncerts.

11.12. plkst. 17.30

Stīgu nodaļas audzēkņu Adventes koncerts.

16.12. plkst. 17.30

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu
Adventes koncerts.

19.12.2015. –
31.01.2016.

Saldus mākslas skolas audzēkņu mācību darbu skate.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ, Lielajā ielā 3
2.12. plkst. 10.00

Bērnu un jauniešu deju kolektīvu vadītāju seminārs ar deju
horeogrāfi Ilutu Mistri.

10.12. plkst. 18.00

Saldus BJC audzēkņu Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku
kamanas”. Piedalās deju kolektīvs “Sienāzītis”, vokālais ansamblis “Notiņas” un kustību teātris.

15.12. plkst. 18.00

Saldus BJC sporta deju dejotāju Ziemassvētku koncerts.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
10.11. – 31.12.

Izstāde no muzeja krājuma “Svētki” un radoša darbošanās
izstādē.

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

Aicinām uz Ziemassvētku radošajām darbnīcām. Pieteikties
pa tālr. 29357343.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
03.11. – 30.12.
26.11. – 02.2016

I. Dobumas eņģelīšu kolekcijas izstāde.
Novadpētniecības izstāde “Saldus bibliotēkai – 90”.

01.12. – 30.12.

Izstāde “Ar Raini un Aspaziju gaismas mākslā”.

5., 12., 19.12.,
plkst. 10.00

Radošās darbnīcas “Ziemassvētku gaidās”.

09.12. – 10.12.

ESIP konkurss “iESkaties”.

18. – 19.12.
No 21.12.

Jauno grāmatu dienas.
Fotokluba “Es daru” foto izstāde.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
13.12.

Lūcijas dienas tirgus.

19.12.

Ziemassvētku tirdziņš.

21.12.

Ziemassvētku tirdziņš.
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22.12.

Ziemassvētku tirdziņš.

KAPELLERU NAMĀ
3.12. plkst. 18.00

Radošais dāmu vakars.

5.12. plkst. 18.00

Latvju danči kopā ar kapelu “Strops”.

10.12. plkst. 18.00

Radošais dāmu vakars.

12. 12. – 13.12.
plkst. 10.00

Amatnieku un mājražotāju Adventes tirdziņš.

No 7.12. līdz
18.12.

Rūķu māja – piedāvājums sākumskolas vecuma bērnu klašu
grupām. Sīkāka informācija pa tālruni 29443117.

19.12. plkst. 13.00

Lekciju cikls “Ebreju tautas reliģiskais un kultūras mantojums”.

SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”
2.12. plkst. 10.00

Seminārs Saldus novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem.

7.12. – 09.12.

Pasākumi ar Eiropas Brīvprātīgā darba veicējiem.

10.12. plkst. 16.00

Vidusskolu un jauniešu grupu konkurss “Erudīts”.

15.12. – 18.12.

Ziemassvētku radošās darbnīcas.

6.12. plkst. 18.00

Filma “Prāta Vētra – starp krastiem”. Dokumentāla filma
par grupas vēsturi un dzīvi. Pirms filmas tikšanās ar filmas
veidotāju Sandiju Semjonovu. Ieeja EUR 3.

20.12. plkst. 17.00

Ziemassvētku cirks Alle. Pēc cirka lielais kino vakars ar
Ziemassvētku multfilmu. Ieeja EUR 4.

13.12. plkst. 11.00

Ziemassvētku tirdziņš Ezeres kultūras namā “Ražots
Ezerē” un lielās Ziemassvētku egles svinīgā atklāšana.

18.12. plkst. 16.00

Ezeres vidusskolas Ziemassvētku pasākums kultūras namā.

20.12. plkst. 13.00

Ziemassvētku pasākums pagasta pensionāriem kultūras
namā.

26.12. plkst. 15.30

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
“Dziedošā eglīte” kultūras namā.

JAUNAUCES PAGASTĀ
12.12.

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
5.12. plkst. 12.00

Teātru festivāls “Sastrēgumstunda” Jaunlutriņu tautas namā.

31.12. plkst. 23.00

Gadumijas balle ar grupu “EJA” Jaunlutriņu tautas namā.
Ieejas maksa EUR 3.

KURSĪŠU PAGASTĀ
10.12. plkst. 14.00

Pasākums “Laiks esi tu”. Tikšanās ar rakstnieci Gundegu
Repši Kursīšu pagasta pārvaldes zālē 2. stāvā. Pasākums
notiek projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF
finansiālu atbalstu.

13.12. plkst. 13.00

Ziemassvētku tirdziņš Kursīšu pagasta pārvaldes zālē
vai laukumā pie pagasta pārvaldes. Aicināti visi tirgoties
gribētāji pieteikties bibliotēkā (63846680) vai pie kultūras
darba organizatores (28328320).

13.12. plkst. 15.00

Eglītes iedegšanas pasākums Kursīšu pagastā.

14.12. – 17.12.

Ziemas gleznas klašu logos Kursīšu pamatskolā.

15.12. plkst. 16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2. posma 4. kārta
Kursīšu bibliotēkā.

17.12. plkst. 10.00

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Kursīšu pamatskolas PII grupu zālē.

18.12. plkst. 18.00

Ziemassvētku pasākums Kursīšu pamatskolā.

21.12. plkst. 13.00

Viktora Lapčenoka koncerts Kursīšu pagasta pārvaldes zālē
2. stāvā. Koncerts visiem Kursīšu pagasta iedzīvotājiem,
bet īpaši gaidīsim pagasta seniorus.

22.12.

Saldus novada skolu direktoru pieredzes apmaiņas seminārs
Kursīšu pamatskolā.

10.12.

Bluķa vilkšana pie Lutriņu pamatskolas.

17.12.

Ziemassvētku pasākums “Rūķi ciemos nāk” Lutriņu
pamatskolā.

18.12. plkst. 18.00

Pasākums pagasta senioriem “Baltie Ziemassvētki”, kurā
piedalīsies Lutriņu pašdarbības kolektīvi un Lutriņu senioru deju grupa. Lutriņu klubā.

27.12.

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
PII iestādes “Ziemas jampadracis” kopā ar Čučumuižas
iemītniekiem – krustmāmiņu Kristīni, rūķi Taustiņu un ci
tiem rūķiem.

28.12.

Pasākums “Sniega vīru velšana”.

SALDUS SPORTA KOMPLEKSĀ

KLUBĀ “CIECERE”
19.12. plkst. 22.00

“Lecam pa vecam Ziemassvētkos” ar Johnny Salamander
un DJ Ziggy. Ieeja EUR 3.

01.01.2016. plkst.
1.10

Jaungada ballīte “Lecam pa vecam Jaunajā gadā” ar DJ
Ziggy. Pasākums divās zālēs. Ieeja EUR 4.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts basketbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts florbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts telpu futbolā.

Ziemassvētku pasākums pensionāriem Jaunaucē. Ar
muzikālu sveicienu viesojas Vadakstes seniori.

plkst. 12.00

Saldus novada kausa izcīņa dambretē Saldus sporta
kompleksa konferenču zālē. Mēneša pirmajā un trešajā
sestdienā.

plkst. 10.00

Saldus novada čempionāts šahā Vecajā sporta namā katra
mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā.

4.12. plkst. 10.00

Zonu sacensības tautas bumbā skolu jaunatnei 2004.
–2006. g. dz. Nīgrandē, Saldus 2. vsk. (sākumskolas zālē)
un Brocēnos.

5.12. plkst. 11.00

Saldus OPEN BJJ sacensības Saldus sporta kompleksā.

6.12. plkst. 10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības šaušanā Nīgrandes pagasta Kalnos.

8.12. plkst. 18.30

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus- Jugla Saldus sporta
kompleksā.

11.12. plkst. 10.00

Finālsacensības tautas bumbā 2004. – 2006. g.dz. Saldus
2. vsk. (sākumskolas zālē).

12.12. plkst. 10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības volejbolā vīriešiem
Nīgrandes pagastā.

12.12. plkst. 10.00

Starptautiskās
kompleksā.

15.12. plkst. 18.30

LUTRIŅU PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ
10.12. plkst.16.30

Nīgrandes mūzikas skolas mācību koncerts vijoļspēlē.

14.12.

PII “Straumīte” egles iedegšanas pasākums kopā ar rūķiem.

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus – ViA Saldus sporta
kompleksā.

14.12. plkst. 17.00

Nīgrandes mūzikas skolas Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Kalnu k/n.

18.12. plkst. 18.30

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus – Līvāni Saldus sporta
kompleksā.

16.12.plkst. 11.00

Izrāde “Rūķelfu darbnīcas” pirmsskolas vecuma bērniem.
Pēc izrādes radošās darbnīcas – puzuru gatavošana.

18.12. plkst. 18.30

Jaunās sieviešu basketbola līgas spēle BK Saldus – BK Filter Saldus sporta kompleksā.

24.12. plkst.
12.30

Sieviešu kora “Nīgrande” Ziemassvētku koncerts Sv. Agates katoļu baznīcā Kalnos.

26.12. plkst. 10.00

Starptautiskās sacensības basketbolā veterāniem Saldus
sporta kompleksā.

24.12. plkst.
15.00

Sieviešu kora “Nīgrande”
Nīgrandes Luterāņu baznīcā.

26.12. plkst.
10.00

Ziemassvētku kausa izcīņa un gada aktīvāko sportistu
apbalvošana.

1.01.2016 plkst.
00.00

Jaungada balle, spēlēs grupa no Dobeles. Ieejas maksa
EUR 3.00.

sacensības

taekwondo

EZERES PAGASTĀ
3.12. plkst. 16.00

Kino filma bērniem “Ups, kuģis pazudis!”.

3.12. plkst.18.00

Kino – latviešu filma “Ausma”.
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Saldus

sporta

Ziemassvētku

koncerts

NOVADNIEKU PAGASTĀ
12.11. – 18.12.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Ko stāsta senlietas”.

1.12. – 31.12.

Daces Poles gleznu izstāde “Lieli mazs sākums”.

18.12. plkst. 13.00

Ziemassvētku eglīte senioriem “Mežvidos”. Pieteikties līdz
14.12. pa tel.: 28835098.

25.12. plkst. 15.00

Ziemassvētku eglīte bērniem ar Liepājas leļļu teātra izrādi
“Mežvidos”.

26.12. plkst. 20.00

Vecgada pasākums “Mežvidos” ar JDK “Sadancis” dalību.
Lūgums, sākot no 7.12. pieteikties un biļetes iegādāties
iepriekš, zvanot pa tel. nr. 29164020.

PAMPĀĻU PAGASTĀ

20.12. plkst.14.00

Ziemas saulgriežu pasākums, bluķa vilkšana kopā ar folkloras kopu “Zemturi”.

1.01.2016
plkst.0.30

Saldus pagasta pārvaldes vadītājas svētku uzruna un svētku
salūts.

1.01.2016 plkst.
1.00

Gadumijas balle, kurā spēlēs Jānis Narkevics ar grupu.
Iespēja rezervēt galdiņus, zvanot pa tel. 29145725.

19.12. plkst. 19.00

Ziemassvētku koncerts. Piedalās folkloras kopa no Liepājas
“Atštaukas”. Pēc koncerts balle, spēlēs grupa “EJA”. Šķēdes
pakalpojuma centra zālē.

ŠĶĒDES PAGASTĀ

VADAKSTES PAGASTĀ
19.12. plkst. 20.00

Ziemassvētku pasākums Vadakstes jauniešiem.
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

12.12. plkst. 19.00

Saldus novada aktīvāko jauniešu radošā darbnīca “Ar ziemu
uz tu!”.

21.12. plkst.10.00

14.12. plkst. 16.00

Ziemassvētku tirdziņš Pampāļu kultūras namā. Lielās egles
iedegšanas pasākums pie pagasta pārvades ēkas.

9.12. plkst. 13.00

16.12. plkst. 16.00

Svētku egle PII “Pumpuriņš” audzēkņiem.

Pasākums pirmssvētku noskaņās pensijas vecuma
iedzīvotājiem. Zaņas skolā. Tikšanās ar Pampāļu pagasta un
Ezeres pagasta pensionāriem.

18.12. plkst. 19.00

Ziemassvētki Pampāļu pamatskolā.

21.12.

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Zaņas skolā.

22.12. plkst. 17.00

Ziemassvētku maskuballe Zaņas dienas centrā. Ierašanās ar
pašu darinātām maskām (no papīra).

26.12. plkst. 19.00

Ziemassvētku pasākums pagasta iedzīvotājiem Zaņas skolā.

28.12. plkst. 12.00
1.01.2016 plkst.
01.00

Svētku egle mazajiem Pampāļu pagasta iedzīvotājiem.
Jaunā gada nakts balle kopā ar duetu “Uzmini nu!” Pampāļu
kultūras namā. Ieeja bez maksas. Galdiņu rezervācija līdz
28.12. pa tālr. 25489110.

RUBAS PAGASTĀ
10.12. plkst. 15.00

Ziemassvētku tirdziņš.

10.12. plkst. 16.00

Svētku egles iedegšana kopā ar folkloras kopu “Ruba”.

22.12. plkst. 12.00

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

23.12. plkst. 19.00

Ziemassvētku koncerts.

31.12. plkst. 22.00

Jaungada balle.

SALDUS PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ
1.12. – 30.12.

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

1.12. – 30.12

Zirņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu bērnu darbu
izstāde “Rudenim aizejot” Zirņu pagasta bibliotēkā.

1.12. – 30.12.

Saldus pilsētas bibliotēkas grāmatu izstāde “Zem eglītes
mazs brīnumiņš…” Zirņu pagasta bibliotēkā.

19.12 plkst. 11.00

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem PII
telpās.

19.12. plkst. 15.00

Pensionāru pēcpusdiena sabiedrisko aktivitāšu centrā.

26.12. plkst. 21.00

Ziemassvētku balle, kurā spēlēs Andris Striķis no Tukuma.
Ieejas maksa EUR 3. Zirņu pagasta pamatskolas sporta zālē.

6. 12.

VEF Kultūras pils deju kopu festivāls Rīgā. Piedalās VPDK
“Druva”.

6.12. plkst. 16.30

Kino bērniem “Sniega kaujas” Druvas kultūras centrā. Ieeja
EUR 1.

6.12. plkst. 18.00

Kino latviešu filma “Ausma”. Ieeja EUR 2.

9.12. plkst. 16.00

Adventes ieskaņas koncerts “Lai iedegas sveces” Dienas
centrā.

19.12. plkst.
12.00

Ziemassvētku pasākums mazajiem Zvārdes pagasta
iedzīvotājiem Striķu kultūras namā.

12.12. plkst. 19.00

Saldus pagasta iestāžu darbinieku Ziemassvētku balle
Druvas kultūras namā. Īpašais notikums – 45 gadu jubileja
PII “Graudiņš”.

19.12. plkst.
19.00

Zvārdes pagasta senioru vakars Striķu kultūras namā.

17.12. plkst. 14.00

Ziemassvētku atpūtas pasākums pagasta pensionāriem,
invalīdiem “Uzbursim sevī prieku” Druvas kultūras namā.

ZVĀRDES PAGASTĀ

01.01.2016. plkst.
00.30

Jaunā gada nakts balle Striķu kultūras namā kopā ar grupu
“Līdzsvars”. Ieejas maksa EUR 3, galdiņa rezervēšana pa
tālr. 26426788.

Saldus pilsētas biblotēkai - 90
Aija Pelīte, Saldus pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe
25. novembrī Saldus pilsētas bibliotēka aicināja visus
bijušos darbiniekus, sadarbības partnerus un atbalstītājus uz
bibliotēkas 90. jubilejas svinībām. Ciemiņi varēja aplūkot
daudzveidīgās bibliotēkas izstādes, attēlus no dažādiem
mirkļiem bibliotēkas dzīvē un piedalīties radošās aktivitātēs.
Ciemiņi Melnā runča vadībā tika mudināti kopīgi izsapņot
Nākotnes bibliotēku, atrisināt krustvārdu mīklu un noskatīties
vēsturisku filmu par bibliotēku pirms 43 gadiem.
Pasākuma gaitā tika atklāta jubilejai veltītā izstāde “Saldus
pilsētas bibliotēkai 90”, kuras sagatavošanā ieguldīts nopietns kolektīva darbs. Izstādes atklāšanā tika teikti silti vārdi
pašvaldībai, sadarbības partneriem un bijušajiem direktoriem.
Patīkami muzikālus mirkļus sniedza bērnu vokālais ansamblis
“Notiņas” Olitas Kleinbergas vadībā un mūziķis Uldis Fridrihsons. Tālāk sekoja izstādes apskate un kavēšanās atmiņās par
kopīgi pavadītajiem gadiem bibliotēkā.
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SALDUS NOVADA VĒSTIS
Pasākums
pedagogiem
“gada skolotājs
2015”

Linda Gruze, Saldus novada
Izglītības pārvaldes speciāliste
Šoruden jau piekto gadu Saldus novada Izglītības pārvalde
organizēja
skolotāju
darba
godināšanas pasākumu “Gada
skolotājs 2015”. No katras skolas
un pirmsskolas izglītības iestādes
tiek izvirzīts viens skolotājs,
kuru šajā pasākumā apbalvo un
sveic gan Saldus novada dome,
gan Izglītības pārvalde, pagasta
pārvalžu vadītāji un kolēģi. Pedagogu darbs tiek vērtēts, ņemot
vērā ieguldījumu skolēnu mācību
sasniegumos,
patriotiskajā
audzināšanā, radošā pieejā gan

skolas, gan novada izglītības
jautājumu risināšanā, kā arī
daudzveidīgā ārpusstundu darba
organizēšanā, pašiem pedagogiem sistemātiski izglītojoties un
ieviešot novitātes mācību procesā
ikdienā.
20. novembrī Saldū Avotu ielas
zālē pulcējās ap 200 pedagogu, lai
sveiktu savus kolēģus– 27 pedagogus – titula “Gada skolotājs”
ieguvējus un piecus vadītājus un
viņu vietniekus – titula “Gada
vadītājs” ieguvējus.
2015.
gadā
apbalvotie
skolotāji:
Saldus PII “Graudiņš” Mārīte
Mazdrēvica; Saldus PII “Zīlīte”
Laima Balode; Saldus PII
“Pasaciņa” Dina Milta; Saldus
PII “Cerībiņa” Līvija Neilande;
Saldus PII “Sienāzītis” Aļona
Dimza; Saldus PII “Īkstīte” Linda
Medne; Lutriņu PII “Kāpēcītis”
Sigita Gaščjuna; Nīgrandes PII
“Griezīte” Aušrute Krasucka;
Nīgrandes PII “Straumīte” Ineta
Judeiķe; Jaunlutriņu pamatskolas
PII struktūrvienībā “Vāverīte”

2015. gada DECEMBRIS
Ilona
Vrubļevska;
Saldus
sākumskolā (2014./2015. mācību
gadā darbojās patstāvīgi) Rudīte
Marcinkeviča; Rubas pamatskolā
Antra Končus; Saldus pamatskolā
Linda
Kuskova;
Lutriņu
pamatskolā
Stase
Sprinģe;
Nīgrandes pamatskolā Jānis
Narkevics; Pampāļu pamatskolā
Undīne
Vanaga;
Kursīšu
pamatskolā Ina Bergmane; Striķu
pamatskolā Māra Bole; Zirņu
pamatskolā Zigrīda Brizga; Cieceres internātpamatskolā Anastasija Bērziņa; Rubas speciālajā
internātpamatskolā Gita Roze;
Saldus 1. vidusskolā Egita
Zariņa; Saldus 2. vidusskolā Inita
Rulle; Druvas vidusskolā Laine
Liepa; Ezeres vidusskolā Indra
Narkevica; Kalnu
vidusskolā
Ingrīda Smilteniece; Saldus Vakara vidusskolā Gunda Pūce.
Gada vadītājus iesaka un
izvērtē īpaša komisija, ņemot
vērā novitātes izglītības iestādē,
iestādes attīstību un izaugsmi,
kā arī pašu vadītāju ieguldījumu
novada izglītības jautājumu
risināšanā. Tiek izvirzīts viens

skolas direktors, viens direktora
vietnieks mācību darbā, viens
direktora vietnieks audzināšanas
darbā, viens PII vadītājs un PII
vadītāja vietnieks.
Šogad
titulu
“Gada
vadītājs”
ieguva:
Cieceres
internātpamatskolas direktore Vineta Vovere; Kursīšu pamatskolas
direktora vietniece mācību darbā
Sanita Vītola; Kalnu vidusskolas
direktora vietnieks audzināšanas
darbā Artis Šulbergs; Saldus PII
“Īkstīte” vadītāja Santa Megne un
Saldus PII “Pasaciņa” vadītājas
vietniece izglītības jomā Gita
Roze.
Saldus novada skolotājiem savu
speciālbalvu katru gadu piešķir
arī AS “Swedbank”.
“Gada skolotājs 2015” Swedbank balvas ieguvēja ir Rubas
pamatskolas skolotāja Antra
Končus.
“Jādzīvo un jāstrādā ar vieglu gaismu sevī”– tā katru pasākuma viesi uzrunāja gan
pasākuma vadītāji, gan mūziķi un
mākslinieki. ●

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 61, 2015. gada DECEMBRIS 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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