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Atklātas Saldus novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” jaunās telpas

Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
29. decembrī svinīgi, sniegoti un muzikāli tika atklātas
Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” jaunās telpas, kuras
atrodas Slimnīcas ielā 3a,
Saldū (bijušajā poliklīnikas
ēkā).
Saldus novada p/a “Sociālais
dienests”
direktore
Ina
Behmane atzīmēja, ka tagad
sociālais dienests atradīsies
tuvāk cilvēkiem un aicināja
Saldus
novada
domes
priekšsēdētāju Indru Rassu,
SIA “Saldus medicīnas centrs” vadītāju Ingemaru Harmsenu un būvfirmas SIA “RRP”
priekšsēdētāju Raivo Puķi
pārgriezt lenti. Saldus pūtēju
orķestra ansambļa mūzikas
pavadījumā tika griezta lente,
un visi klātesošie tika aicināti
jaunajās telpās, kur notika
svinīgā atklāšanas daļa.
Saldus
novada
domes
priekšsēdētāja Indra Rassa
savā uzrunā teica, ka šodien
priecīgs brīdis esot visiem

un piepildījies sapnis par to,
ka sociālais dienests ir tuvāk
cilvēkiem. “Sākotnējās idejas
īstenošanai tika cerēts uz Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļiem, bet tā arī tos
nesaņēmām, un šī projekta
realizācijai Saldus novada
pašvaldība ņēma kredītu. Gala
rezultāts iepriecina visus – gan
sociālā dienesta klientus, gan
darbiniekus, gan klātesošos
viesus,” sacīja Saldus novada
domes priekšsēdētāja.
Saldus
novada
domes
priekšsēdētaja pateicās visiem
iesaistītajiem
pašvaldības
speciālistiem, būvuzņēmējam
SIA “RRP” par ieguldīto darbu, kā arī teica lielu paldies
SIA “Saldus ceļinieks” ko
mandai par skaisto bruģi.
Tāpat domes priekšsēdētāja
vēlēja veselību un veiksmīgu
darbu.

Savus sveicienus un laba
velējumus sociālajam dienestam pēc Saldus pūtēju orķestra
ansambļa uzstāšanās teica arī
SIA “Saldus medicīnas centrs” vadītājs Ingemars Harmsens, būvfirmas SIA “RRP”
priekšsēdētājs Raivo Puķe,
K. Sergējevs no pensionāru
biedrības, Izglītības pārvaldes
pārstāves,
dienas
centra
kolēģi, J. Rozentāla Saldus
mākslas un vēstures muzeja
pārstāves un pārējie viesi.
Visiem klātesošajiem bija
iespēja apskatīt jaunās Saldus novada p/a “Sociālais
dienests” telpas.
Jau iepriekš šai ēkai bija
pārbūve, un būvniecības I
kārtas laikā tika izbūvētas telpas Saldus novada pašvaldības
policijai, kuras tiek izmantotas
kopš 2014. gada novembra.
Būvniecības II un III kārtas
laikā ir sagatavotas telpas
pirmajā un otrajā stāvā, kur
atradīsies Saldus novada p/a
“Sociālais dienests”, Saldus novada bāriņtiesa un
invalīdu biedrība. Trešajā
stāvā darbu turpina SIA “Saldus zobārstniecība”, kur ticis
izremontēts vestibils un ir lifts.
No 28. decembra p/a
“Sociālais
dienests”
apmeklētājus pieņem jaunās
telpās.
Saldus
novada
bāriņtiesa Slimnīcas ielā 3a
apmeklētājus pieņems no
2016. gada 4. janvāra.

Ziņas par būvniecības objektu:
• būvobjekta nosaukums:
“Poliklīnikas pārbūve par
administratīvo ēku II un III
kārta, Slimnīcas ielā 3, Saldū”;
• projektētājs: SIA “Belss”;
• būvuzņēmējs: SIA “RRP”;
• būvniecības darbi tika veikti
no 23.03.2015. līdz 15.12.2015;
• kopējās izmaksas (ieskaitot būvniecību, projektēšanu,
autoruzraudzību un
būvuzraudzību): 737 581.92
eiro (ieskaitot PVN);
• ēkas pārbūvei Saldus novda
pašvaldība ņēma kredītu.
Paveiktie būvniecības darbi:
1. veikta telpu pārplānošana
trīs stāvos, nomainīti visi
inženiertīkli (apkure, ūdensvads,
kanalizācija, elektrība);
2. pilnībā nomainītas jumta
nesošās konstrukcijas, siltināts
bēniņu pārsegums, siltināta
fasāde;
3. izbūvēts lifts no pagraba
līdz trešajam stāvam, un veikti uzlabojumi, lai ēku varētu
apmeklēt cilvēki ar īpašām
vajadzībām – tualetes, dušas
un
uzbrauktuve
cilvēkiem
ratiņkrēslos;
4. nopietnas izmaiņas ir
ugunsdrošības jomā: ugunsdroša
trepju telpa, ārējās evakuācijas
kāpnes no otrā stāva, ierīkota
automātiskā
ugunsdzēsības
signalizācijas sistēma;
5. pirmā un otrā stāva telpās
veikts pilna apjoma remonts,
kas ietver sienu, griestu, grīdu
apdari, jaunas durvis telpām.●
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
17. decembrī notika Saldus novada domes sēde, kurā skatīja 57
lēmumprojektus.
Apstiprināja SIA “Saldus medicīnas
centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju
2016. – 2018. gadam.
Apstiprināja Saldus novada izglītības
pakalpojuma attīstības stratēģiju.
Apstiprināja lokālplānojumu Nākotnes
ielas kvartālam un tam pieguļošajai teritorijai, Saldū, pilnveidoto 1. redakciju un
nodeva šo lokālplānojuma pilnveidoto
1. redakciju publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
Publiskā apspriešana notiks no 2016.
gada 11. janvāra līdz 2016. gada 31.
janvārim. Ar pilnveidoto 1. redakciju
varēs iepazīties, kā arī iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saldus novada
pašvaldības administratīvajā ēkā, Avotu ielā 12, Saldū, 3. stāvā, katru darba
dienu darba laikā. Publiskās apspriešanas
sanāksme tiks organizēta 2016. gada 18.
janvārī plkst. 17.00 Avotu ielā 12, Saldū.
Apstiprināja aktualizētu Saldus novada
attīstības programmas Investīciju plānu
2013. – 2020. gadam.
Konceptuāli atbalstīja piedāvāto Saldus
pilsētas apvedceļa trasējuma (ar plānoto
sākuma punktu – autoceļš A9 Rīga
(Skulte) – Liepāja un trasējuma beigu
punkts – autoceļš P105 Butnāri – Saldus–
Ezere) ģenerālo variantu.
Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajām personām vai biedrībām
Novadnieku pagastā, Lutriņu pagastā,
Kursīšu pagastā un Zvārdes pagastā.
Nolēma nodot atsavināšanai Saldus
novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus pirmpirkuma tiesīgajām
personām Jaunauces, Lutriņu un Ezeres
pagastos.
Nodeva atsavināšanai Saldus novada
pašvaldībai piederošus septiņus nekustamos īpašumus, rīkojot publisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 38
“Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās
izglītības
programmu
licencēšanu”.
Deleģēja Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu pārstāvēt
Saldus novada pašvaldību biedrības BK
“Saldus” dibinātāju un padomes sapulcēs.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 39
“Par grozījumiem 2010. gada 25. novembra saistošos noteikumos Nr. 40
“Par administratīvo atbildību Saldus
novadā””. Saistošie noteikumi papildināti
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ar punktu par aizliegumu apzināti vadīt
transportlīdzekli sānslīdē.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
41 “Par grozījumiem 2015. gada 26.
marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par
Saldus novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes
un labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 42
“Par grozījumiem Saldus novada domes
2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Saldus novadā””. Grozījumi paredz,
ka
Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas seku likvidācijas dalībniekiem
par īpašumu, kas ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta
personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts
un izmantots saimnieciskajā darbībā,
tiek piemērota 50% atlaide nekustamā
īpašuma nodoklim.
Atzina Saldus novada pašvaldības
līdzdalību SIA “Saldus medicīnas centrs”, SIA “Saldus komunālserviss”, SIA
“Saldus namu pārvalde”, SIA “Saldus tirgus”, SIA “Saldus siltums” par atbilstošu
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.
panta nosacījumiem.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta
atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
Līdzekļi tiks izlietoti 2016. gadā
pašvaldību prioritāro investīciju projektu
īstenošanai līdz 103 540 euro apmērā
līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2017. gada martu, Brīvības ielas posma no Avotu ielas
līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas
pieslēguma pārbūvei ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbu
veikšanai.
Atļāva neiekasēt ar Saldus novada
domes 2015. gada 26. marta sēdes
lēmumu “Par Saldus novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” apstiprināto maksu
par Saldus novada dzimtsarakstu nodaļas
sniegto maksas pakalpojumu par svinīgu
laulības reģistrācijas ceremoniju Dzimtsarakstu nodaļas telpās 2016. gada 13.
februārī, ja:
•abiem laulājamiem šīs ir pirmās
laulības un ir kopīgs bērns/bērni, kas
deklarēts/deklarēti
Saldus
novada
administratīvajā teritorijā;
• vismaz viens no laulājamiem ir
deklarēts Saldus novada administratīvajā
teritorijā.

Noteica Saldus novada pašvaldības
iestādes “Saldus Mūzikas skola”
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu par
profesionālās ievirzes izglītības vienas
programmas apguvi 7 euro apmērā
mēnesī.
Noteica Saldus novada pašvaldības
iestādes “Saldus mākslas skola” audzēkņu
vecāku līdzfinansējumu par profesionālās
ievirzes izglītības vienas programmas apguvi 5 euro apmērā mēnesī.
Apstiprināja maksu par nedzīvojamās
telpas Dzirnavu ielā 1, Saldū, 2. stāvā
35.03 m2 platībā nomu 1.00 euro apmērā
par 1 m2 mēnesī.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2015. gada 30. aprīļa lēmumā
“Par atvieglojumu piešķiršanu par telpu
nomas maksu Saldus novada pašvaldības
iestādēs, pagastu pārvaldēs, aģentūrās”,
lēmuma punktu izsakot kā 1. punktu un
papildinot lēmumu ar 2. punktu šādā
redakcijā: “Piešķirt atvieglojumu 90%
apmērā maksai par telpu nomu biedrībām,
nodibinājumiem un organizācijām,
kas saņēmušas sabiedriskā labuma
organizācijas statusu, kas tiek nomātas
no Saldus novada pašvaldības iestādēm
un aģentūrām sabiedriskā labuma statusa
funkciju nodrošināšanai.”
Apstiprināja apsaimniekošanas maksu
2016. gadam daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām Saldus novadā.
Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskolas projekta “Par
radošumu un izaugsmi skolā” īstenošanu
programmā
“Erasmus+”.
Piešķīra
finansējumu 20% apmērā no projekta
kopējā budžeta jeb 3531,20 euro naudas
plūsmas nodrošināšanai no 2016. gada
projektu budžeta līdzekļiem.
Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
Striķu pamatskolas projekta “Montesori
mācību metodes apguve, vērojot pedagogu darbu Zviedrijas skolās” īstenošanu
programmā
“|Erasmus+”.
Piešķīra
finansējumu 20% apmērā no projekta
kopējā budžeta jeb 634,20 euro naudas
plūsmas nodrošināšanai no 2016. gada
projektu budžeta līdzekļiem.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 44
“Par grozījumiem Saldus novada domes
2012. gada 27. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 16 “Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta
izdevumus vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem””.
Pilns sēdes apraksts un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
pašvaldības mājas lapā: https://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domeslemumi/domes-lemumi2/. ●
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par Saldus novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 35

Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, 55. §).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto
daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu.
2. Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta
ir Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums “Saldus
Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja				

I. Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem
domes
saistošo

noteikumiem
noteikumu

“Par Saldus
publicēšanas

novada
vietu”)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Grozījumi Saldus novada domes
2013. gada 24. oktobra
saistošos noteikumos Nr.40 “Par
sociālajiem pabalstiem”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 36

Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, 2. §).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu
Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu.
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošos
noteikumos Nr. 40 “Par sociālajiem pabalstiem” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt 8.1. apakšpunktā skaitli un vārdus “180.00 (viens
simts astoņdesmit euro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “240.00
(divi simti četrdesmit euro 00 centi)”;
2. Aizstāt 8.2. apakšpunktā skaitli un vārdus “180.00 (viens
simts astoņdesmit euro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “240.00
(divi simti četrdesmit euro 00 centi)”;
3. Aizstāt 8.5. apakšpunktā skaitli un vārdus “228.00 (divi simti divdesmit astoņi euro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “275.00
(divi simti septiņdesmit pieci euro 00 centi)”.

Īss projekta satura
izklāsts

Šie saistošie noteikumi nosaka vietu, kur
un kādā izdevumā Saldus novada dome
publicē pieņemtos saistošos noteikumus.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām”
45. panta piektā daļas nosacījumus, Saldus novada domei jāpieņem saistošie
noteikumi, kuros noteikta domes
saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

Plānotā projekta ietekme Nav attiecināms.
uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Noteikumi izskatīti un atbalstīti Finanšu
komitejā.

Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa.●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem “Grozījumi Saldus novada domes
2013. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 40 “Par sociālajiem
pabalstiem”)
Īss projekta satura
izklāsts

Tiek paaugstināts maznodrošināto personu/
ģimeņu mēneša ienākuma līmenis uz katru
ģimenes locekli, tādā veidā, dodot lielāku
iespēju novada maznodrošinātām personām/
ģimenēm saņemt sociālo palīdzību.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pilnveidot saistošos noteikumus un
nodrošinās likuma “Par sociālo drošību”
noteiktos pamatprincipus.

Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Noteikumos paredzētie grozījumi
neietekmēs 2015. gada pašvaldības plānoto
budžeta sociālo sadaļu.

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinātājs – Saldus novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”.
Jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu
komitejā.

Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa.●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par grozījumiem2011. gada 11.
augusta saistošos noteikumos Nr.
16 “Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 40

Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 38. §).
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 1. daļas 1. punktu, 3. punktu un likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta 14. punkta e)
apakšpunktu un 16. punktu.
Izdarīt Saldus novada domes 2011. gada 11. augusta saistošos
noteikumos Nr. 16 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
šādus grozījumus:
1. izteikt 11. punktu jaunā redakcijā:
“11. Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacija – speciāli
ierīkota un aprīkota vieta “Vibsteri”, Remtes pagastā,
Brocēnu novadā, kur tiek nogādāti sadzīves atkritumi pirms
transportēšanas uz atkritumu poligonu un atkritumi no dalītās
atkritumu vākšanas punktiem pirms nodošanas pārstrādei”;
2. izteikt 72. punktu jaunā redakcijā:
“72. Atkritumu apsaimniekotājs izved savāktos atkritumus ar
šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem
uz sadzīves atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, un pēc pārkraušanas
nešķirotos sadzīves atkritumus transportē uz sadzīves atkritumu poligonu “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,
atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajam līgumam”.
Domes priekšsēdētāja				

I. Rassa

Paziņojums par lokālplānojuma
Nākotnes ielas kvartālam un tam
pieguļošajai teritorijai, Saldū,
pilnveidotās 1. redakcijas publisko
apspriešanu
Saldus novada pašvaldība informē, ka 2015. gada 17. decembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma
Nākotnes ielas kvartālam un tam pieguļošajai teritorijai, Saldū pilnveidotās 1. redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”(protokols
Nr. 21, 3§).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.01.2016. līdz
31.01.2016.
Ar lokālplānojuma Nākotnes ielas kvartālam un tam
pieguļošajai teritorijai, Saldū, 1. redakciju var iepazīties
iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības mājas
lapā www.saldus.lv un novada pašvaldības administratīvajā
ēkā, Avotu ielā 12, 301. kab. katru darba dienu darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 18.
janvārī plkst. 17.00 Avotu ielā 12, Saldū.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 31.01.2016. Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3,
Saldū vai Avotu ielā 12, Saldū, katru darba dienu darba laikā
vai nosūtot pa pastu, e-pastu: dome@saldus.lv. ●
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem Nr. 40 “Par grozījumiem 2011.
gada 11. augusta saistošos noteikumos Nr. 16 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””)
Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie
noteikumi
nepieciešami
pašvaldības autonomo funkciju – gādāt
par
savas
administratīvās
teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole) veikšanai.
Grozījumi
Saistošos
noteikumos
konkrēti nosaka atkritumu šķirošanas–
pārkraušanas stacijas vietu un nešķiroto
atkritumu
transportēšanas
vietu
tieši no Saldus novada pašvaldības.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Lai pilnveidotu saistošos noteikumus,
atbilstoši grozījumiem un precizētām
prasībām Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Grozījumi
saistošos
noteikumos
pašvaldības plānoto budžetu neietekmē.

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Īstenojot Liepājas reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu (kurā ietilpst arī
Saldus novada pašvaldība), tiks iepirkts atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošos noteikumus izskatījusi Līdzsvarotas
attīstības un autoceļu fonda komisija,
un atbalstīja domes apvienotā komiteja.

Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa.●

Saldus novada domes
priekšsēdētājas
Indras Rassas sveiciens
Saldus novada iedzīvotājiem
2016. gadā
Mīļie Saldus novada iedzīvotāji!
Ar svētku salūtu, sniegu un īstu ziemas aukstumu sācies jaunais, 2016. gads. Tas ir mūsu pilsētas un izcilā gleznotāja
Jaņa Rozentāla jubilejas gads. Mums dota ne tikai burvīga vieta Saldus pilsētai, bet esam arī bagātīgi apveltīti ar talantīgiem,
radošiem un ļoti rosīgiem cilvēkiem. Lai katrs no mums ir šī
jubilejas gada dalībnieks, jo visi kopā mēs spējam paveikt ļoti
daudz. Lai izdevies, bagāts, radošs, veselīgs jaunais gads! Lai
tas nes mieru pasaulē, katra sirdī un mājās! Laimīgu 2016.
gadu!●
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pagastu pārvalžu vadītāju vēlējumi jaunajam 2016. gadam
…arī pelēkā dienā ir iespējams
dimantus rast
vajag tik skatīties
skatīties prast
raudzīties debesīs zilās
kad pelēki mākoņi klīst
raudzīties saulainām acīm
un rast savus prieka
dimantus
debesīs…
/I. Tora/
Jaunajā
gadā
vairāk
veiksmes un laimes, vairāk
raženi paveiktus darbus,
redzēt spožākās zvaigznes un
dzirdēt mīļākos vārdus! Lai
Jūsu mājās saprašanās un
miers!
Apvienotās Jaunauces un
Rubas pagastu pārvaldes
vadītāja Gunta Kalniņa
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam
Laimīgiem BŪT.
Lai katra diena ir krāšņa.
Laimi, veselību un pilnu māju
prieka. Ticiet brīnumiem,
saviem sapņiem – tā ir lielākā
burvība pasaulē.
Ezeres pagasta pārvaldes
vadītāja Irēna Grauze
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Sākoties jaunajam gadam,
mēs katrs pie eglītes kaut
ko vēlamies, apņemamies
un solām. Mēs katrs savās
mājās, darbā un sabiedrība
gaidām brīnumus un vēlmju
piepildījumu. Tās var būt lielas
lietas vai arī mazi sīkumi, kurus piepildīt mums palīdz labas
domas, čaklums, labi draugi
un sadarbības partneri, spīts un
apņemšanās izturēt. Lai katrs
ikdienas darbs, sasniegums un
grūtība stiprina un iedvesmo
saskatīt brīnumus. Lai stipra
veselība, neizsīkstošs darba
spars un dzīvesprieks jaunajā
2016. gadā.
Kursīšu pagasta pārvaldes
vadītājs Viktors Drukovskis

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Pagājis
visu
gaidītais
Ziemassvētku laiks. Ļoti ticu,
ka ikviens šo laiku sagaidīja,
iepriecinot savus mīļos – radus,
draugus, kolēģus, kaimiņus,
vai palīdzot kādam, kam
nepieciešams atbalsts un rūpes.
Svarīgi apzināties, ka, darot
labu citiem, arī paši kļūstam
labāki, sirsnīgāki, laimīgāki.
Vecgada vakarā secinām, ka
atkal viens gads paskrējis nemanot, ka grūti pat atrast laiku, lai atskatītos uz paveikto
– kas bijis labs, kas nav izde
vies, ko varējām darīt citādāk.
Bet paveiktā izvērtējamam
jāatrod kaut mirklis, jo tas dod
iespēju nākotnē rīkoties gudrāk,
pareizāk, strādāt ražīgāk un
dzīvot labāk.
Jaunajā gadā novēlu ik
v
ienam rast sirds siltumu
ģimenē, saglabāt mieru dzīves
virpuļos un domāt par to, ko
varam izdarīt veiksmīgāk – kā
privātajā, tā arī darba dzīvē.
Ar pirmo Jaunā gada dienu
aicinu ķerties pie labo darbu
īstenošanas, jo tikai mēs paši
esam savas laimīgās dzīves
kalēji. Sūtīsim viens otram
gaišas domas, laba vēlējumus.
Lai pozitīvās pārdomas, sirds
siltums un dzīvesprieks pietiek visam 2016. gadam!
Lutriņu pagasta pārvaldes
vadītāja Ineta Ezermale
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Atskatoties
uz
aizvadīto
gadu, es aicinu atcerēties
un atmiņā izcelt labo –
veiksmes, panākumus, uzvaras,
gandarījumu un prieku. Un nav
nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai pavisam sīki, šķietami
nenozīmīgi sīkumi – viss,
kas apkārt un ap mums vairo
pozitīvo, palīdz veidot pasauli
skaistāku un labāku.
Lai nākamais gads bagāts
ar labām domām, darbīgām
dienām un atpūtas brīžiem.
Veselību, izturību un cerību
Jaunajā 2016. gadā!
Paldies uzņēmējiem, iestādēm,
iedzīvotājiem par veiksmīgi
kopā aizvadīto gadu.

Nīgrandes pagasta pārvaldes
vadītāja Antra Jermuša

Vadakstes pagasta pārvaldes
vadītāja Eva Rozīte-Ņikitina

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Lai arī Jums Jaunais gads
nes panākumus, dod spēku un
izturību un lai tas ir laimīgs!

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu
sijā,
Tad zogas gan prieks, gan
neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs–
Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju
priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
/Janīna Tabūne/
Lai jaunajā gadā visus pavada miers, ticība, spēks
un laba veselība, kā arī
patīkamiem pārsteigumiem
pilnu 2016. gadu!

Novadnieku pagasta
pārvaldes vadītāja Dina
Brēdava
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
2016. gadā visiem Saldus novada iedzīvotājiem es gribētu
novēlēt:
1. Veselību pašiem, saticību
ģimenē un gandarījumu par
padarīto darbā.
2. Katrs simtiem kilometru garš ceļš sākas ar pirmajiem soļiem. Novēlu katram
izvēlēties savu īpašo ceļu un
apņēmības pilniem spert pirmos
soļus. Vai tas ir jauns darbs, hobijs, vai apņemšanās nākamgad
dzīvot savādāk. Esiet droši, ka
katrs nākamais solis būs mazliet
vieglāks par iepriekšējo.
3. Domāt ar savu galvu, meklēt
iespējas, analizēt situācijas.
Mēs dzīvojam unikālā laikā.
Visa pasaules informācija ir pie
ejama katram no mums. Vajag
tikai atmest slinkumu, domāt ar
savu galvu un darīt.
Laimīgu jauno 2016. gadu!
Pampāļu pagasta pārvaldes
vadītājs Gints Homanis
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Lai sildās sirds tai baltajā
dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu
liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem
iet.
/K. Apšukrūma/
Gan Vadakstes pagasta, gan
Saldus novada iedzīvotājiem
novēlu, lai Jaunajā gadā nezūd
apņēmība
radīt
brīnumus,
piepildīt mazus un lielus
sapņus, īstenot savus mērķus
un saglabāt ticību. Lai Jaunais
gads ir prieka, veselības un
darba spara pilns!

Zaņas pagasta pārvaldes
vadītāja Kristīna Grosmane
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
“Laimi, prieku, veselību,
Sapņus lielus, piepildītus.
Smaidus vairāk ieraudzītus,
Mirkļus vairāk izbaudītus!”
Laimīgu Jauno 2016. gadu!
Zirņu pagasta pārvaldes
vadītājs Edijs Mačukāns
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Lai Jaunā gadā Jums vienmēr ir
Kāds sapnis nomodā,
Kāda vēlme, ko piepildīt,
Kādas alkas, ko remdināt,
Kāda laba, atsaucīga sirds,
Kāda draudzībā paspiesta roka.
Lai veiksme stāv līdzās,
lai neiztrūkstoša veselība un
panākumi Jaunajā 2016. gadā
ikvienam Zvārdes pagasta
iedzīvotājam, darba kolēģiem
un mums visiem.
Zvārdes pagasta pārvaldes
vadītājs Imants Džulis
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Sporta aktualitātes
Edgaram Bergam
“Sporta skolas laureāts
“Latvijas Gada balva sportā 2015”

2015”

Marina Dambe, Saldus sporta skolas vieglatlētikas
trenere

Elga Grota, sporta darba vadaītāja
Saldus novadā
23. decembrī Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzejā
norisinājās
pasākums “Latvijas Gada balva
sportā 2015”, kuras laikā tika apbalvoti Latvijas labākie un izcilākie
sportisti dažādās nominācijās.

Paralimpiskās
komitejas
speciālbalvu starp trim nominantiem ieguva Saldus novadnieks,
lodes grūdējs Edgars Bergs. Apsveicam un novēlam panākumus 2016.
gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs
Riodežaneiro! Foto no Edgara Berga
privātā arhīva.●

Veterānu basketbola
turnīrs “Saldus
2015”
Jānis Ozoliņš,
veterāni” pārstāvis

komandas

“Saldus

Veterānu basketbola turnīrs notika Saldus
sporta kompleksā 2015. gada 26. decembrī.
Turnīru organizēja basketbola komanda
“Saldus veterāni” sadarbībā ar basketbola klubu “BK Saldus” un Saldus novada
pašvaldību.
Turnīrā piedalījās dāmu komandas, kuras bija ieradušās no Saldus, Cēsīm, Tukuma un komanda “Golden Lady” no Rīgas,
kopskaitā 29 sievietes. Kungiem piedalījās
sešas komandas: “Saldus veterāni” no Saldus, “Kraukļi” no Liepājas, “Stopiņi” no
Rīgas, no Igaunijas komanda no Pērnavas, no
Lietuvas komanda no Mažeiķiem “Impeka”
un no Krievijas komanda no Kaļiņingradas,
kopskaitā 55 vīrieši. Pavisam turnīrā
piedalījās 84 spēlētāji.Veterānu basketbola
turnīrs notika ceturto reizi. Spēles sākās plkst.
9.30 un turpinājās līdz plkst. 18.30.
Pēc spraigām spēlēm dāmu komandas
sarindojās šādā secībā:
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2015. gada 10. decembrī Saldus sporta kompleksā notika pasākums “Sporta skolas laureāts 2015”, kurā tika
godināti treneri un viņu audzēkņi, kuri izcīnījuši augstas
vietas Eiropas čempionātos un godalgotas vietas Latvijas
čempionātos. Par sasniegumiem apbalvojumus saņēma 42
laureāti un seši treneri.
Tāpat no katra sporta veida tika sumināti perspektīvākie
sportisti, kurus bija izvirzījuši treneri par labiem
rezultātiem sacensībās un lielo centību treniņos. Pasniegt
nominācijas “Gada treneris” un “Gada sportists” bija
ieradušies paralimpisko spēļu čempions diska mešanā un
lodes grūšanā Aigars Apinis un mūsu novadnieks paralimpiskais vicečempions lodes grūšanā Edgars Bergs.
Nominācijā “Gada sportists” tika atzīsts Reinis Pēteris
Gonta, kas Eiropas čempionātā svarcelšanā U – 17 vecuma grupā izcīnīja 11. vietu, bet nominācijā “Gada
treneris” šogad tika atzīsti divi treneri – svarcelšanas
treneris Jānis Andžāns un zēnu basketbola treneris Edgars
Buiķis. Pasākuma laikā tika apsveikta konkursa “Veidosim savu skolas karogu” uzvarētāja – Saldus sporta skolas
absolvente Simona Birkenberga. Šī konkursa mērķis bija
popularizēt Sporta skolas tēlu, veidojot lepnumu, cieņu un
piederību savai skolai. ●

1. “Golden Lady” no Rīgas - trīs spēlēs trīs
uzvaras;
2. Saldus komandai - divas uzvaras un viens
zaudējums;
3. Cēsu komandai trīs - spēlēs viena uzvara
un divi zaudējumi;
4. Tukuma komandai - trīs spēlēs trīs
zaudējumi.
Pēc interesantām un spraigām spēlēm kungu
komandas sarindojās šādā secībā:
1. Komanda “Saldus veterāni” - trīs spēlēs
trīs uzvaras;
2. “Stopiņi” no Rīgas - trīs spēlēs divas uzvaras un viens zaudējums;
3. Lietuvas komanda “Impeka” no
Mažeiķiem - trīs spēlēs divas uzvaras un viens zaudējums;
4. Krievijas komanda no Kaļiņingradas - trīs
spēlēs viena uzvara un divi zaudējumi;
5. Igaunijas komanda no Pērnavas - trīs
spēlēs viena uzvara divi zaudējumi;
6. “Kraukļi” no Liepājas - trīs spēlēs trīs
zaudējumi.
Turnīra organizētāji noteica katras komandas vērtīgāko spēlētāju.
Dāmām: Saldus komandai Inese Jurēvica,
Tukuma komandai Inese Degterjonoka, Cēsu
komandai Ineta Krūmiņa, “Golden Lady” no
Rīgas Ilze Dukāte.
Kungiem: “Saldus veterāniem” Aivars
Bergmanis, “Kraukļiem” no Liepājas Modris Šveiduks, “Stopiņiem” no Rīgas Egils
Ezis, Igaunijas komandai no Pērnavas Talvi-

ku Marek, “Impeka” Mažeikiai no Lietuvas Egidijus Kerys, Krievijas komandai no
Kaļiņingradas Aleksejs Turkovs.
Turnīra laikā spēlētājiem notika soda me
tienu, trīspunktu metienu konkurss un komandu menedžeru tālmetienu konkurss.
Dāmām soda metienu konkursā pirmo vietu
ar astoņiem iemestiem groziem dalīja Evija
Šulce no Saldus, Agita Roķe un Inese Degterjonoka no Tukuma. Kungiem soda metienu
konkursā pirmo vietu ar 22 iemestiem groziem ieguva Arvis Blūms “Saldus veterāni”.
Trīspunktu metienu konkursā dāmām ar
sešiem iemestiem groziem uzvarēja Inese
Melnace “Golden Lady” no Rīgas. Trīspunktu
metienu konkursā kungiem ar astoņiem iemestiem groziem uzvarēja Mait Kabin no
Igaunijas komandas. Menedžeru tālmetienu
konkursā uzvarēja Mait Kabin no Igaunijas komandas un otrajā vietā Diāna Kuzina
“Golden Lady” no Rīgas un trešajā vietā Evija
Šulce no Saldus. ●
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Jauniešu aktualitātes

JIC “Šķūnis” turpina darboties brīvprātīgie projekta ”From
Youth to Youth” laikā

Rudīte Muraševa, projekta koordinatore
“From Youth to Youth” ir 10 mēnešu ilgs
Eiropas brīvprātīgā darba projekts, kurā
partnerorganizācijas ir “Centrul de Voluntariat Cluj – Napoca” no Rumānijas un
“Social Youth Development” no Grieķijas.
Projektā iesaistīti divi brīvprātīgie – 25 gadus veca grieķiete Minushe Kallashi un 23
gadus vecs rumānis Stefans Tudors.

Iesaistītie brīvprātīgie ir motivēti, atvērti
jauniem izaicinājumiem un ar iepriekšēju
pieredzi brīvprātīgajā darbā lokālā līmenī.
Piesaistot
starptautiskus
brīvprātīgos,
iespējams arī vietējo jauniešu ikdienu padarīt
citādu, rosināt viņus būt aktīvākiem, attīstīt
komunikācijas prasmes, apzināties un izmantot savas iespējas Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Projekta aktivitāšu īstenošanai brīvprātīgie
sadarbojas ar skolām, biedrībām, jauniešu
centriem Saldus novadā un Latvijā. Ar
neformālās izglītības metožu pielietošanu,
īstenotās projekta aktivitātes (dažāda veida
darbnīcas, kultūras vakari, brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi utt.) veicina
starpkultūru saskarsmi, dialoga veidošanos,
stereotipu mazināšanos.
Brīvprātīgie jaunieši jau ir piedalījušies karjeras nedēļā, Jauniešu forumā, viesojušies Saldus 2. vidusskolā, Druvas vidusskolā un Saldus 1. vidusskolā. JIC “Šķūnis” regulāri notiek

Sadraudzības pasākums jaunatnes
organizāciju un jauniešu
centru komandām
‘’Metam ledu veļasmašīnā 2’’
Saldus jauniešu dome “Es un mēs”
No 3. līdz 4. decembrim JIC ‘’Šķūnis’’ valdīja neparasta
rosība – Saldū pulcējās aktīvi jaunieši no Saldus un Dobeles,
lai kopīgi pavadītu laiku un, izmantojot neformālās izglītības
aktivitātes uzzinātu ko jaunu par programmu “ERASMUS+”,
tās piedāvātajām iespējām, kā arī jauniešu informācijas tīklu
Eiropā “EURODESK”.
Kopumā seminārā piedalījās 25 jaunieši un jaunatnes darbinieki, kuri pārstāvēja Saldus jauniešu domi ‘’Es un mēs’’,
Saldus Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centru “Šķūnis”, Dobeles
Jauniešu domi.
Pirmajā dienā laiks tika pavadīts,labāk iepazīstot vienam
otru, dodoties pilsētas piedzīvojumā, kura lakā bija jāveic
dažādi neparasti uzdevumi, mācoties par programmu “ERASMUS+”, neformālo izglītību, kā arī jauniešu informācijas tīklu
“Eurodesk”. Vēlāk katra komanda interaktīvā veidā dalījās
ar citiem par to, ar ko jaunieši nodarbojas katrā organizācijā,
kā arī atklāja savus mazāk vai vairāk apslēptos talantus.
Jaunieši demonstrēja savas dziedāšanas, improvizācijas, kā arī
pasākumu vadīšanas prasmes. Protams, pēc oficiālās pasākuma
daļas viss nebeidzās, un daudzi no dalībniekiem pavadīja laiku,
spēlējot dažādas spēles.

angļu valodas diskusiju klubs, fotografēšanas
nodarbības un kulinārijas darbnīcas. Jaunieši
izmanto iespēju arī ikdienā komunicēt ar Eiropas Brīvprātīgā darba veicējiem.
Aicinām izmantot iespēju, piedaloties
Brīvprātīgo organizētajos pasākumos JIC
“Šķūnis”, aicinot jauniešus uz skolām un
jauniešu centriem stāstīt par brīvprātīgo darbu,
savu valsti. Iespējams arī organizēt kopīgas
aktivitātes ar brīvprātīgajiem jauniešiem
vai vienkārši izmantot iespēju un praktizēt
komunikāciju svešvalodās.
Sīkāka informācija par brīvprātīgajiem un
viņu aktivitātēm mājas lapā - http://www.
saldusjauniesiem.lv/category/brivpratigais_
darbs/ebd/ebd-brivpratiga-ina-kallashi/.
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums]
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.●

Otrā diena iesākās ar pašu dalībnieku vadītu rīta rosmi, pēc
tam bija laiks iepazīties ar Eiropas brīvprātīgo darbu. Saturiski par to - kas tas ir un kā tajā piedalīties pastāstīja Ilze
Fišmeistere, kas dalījās savā iepriekšējā brīvprātīgās pieredzē.
Vēlāk jauniešus aktivitātēs iesaistīja Saldus jauniešu domes “Es
un mēs’’ Eiropas brīvprātīgie jaunieši – Ina no Grieķijas un Stefans no Rumānijas. Daži no dalībniekiem Eiropas brīvprātīgo
darbu uztver kā reālu un sasniedzamu iespēju, kuru iespējams
izmantos pēc skolas beigšanas.
Lielākais ieguvums vairumam no dalībniekiem ir tas, ka
uzzinājuši par programmu “Erasmus+”, ieguvuši jaunus draugus, iemācījušies kļūt atvērtāki un komunicēt ar dažādiem
cilvēkiem, sastrādāties komandā, kā arī domāt radoši. Tā kā
pēdējā dienā pievērsāmies jaunu sadarbības iespēju meklēšanai,
esam droši, ka šāda veida pasākums nav pēdējais, un iespējams
jau nākamgad tiksimies Dobelē!
Liels paldies Dobeles Jauniešu domei par aktīvo dalību un
kopā būšanu.
Sadraudzības pasākumu jauniešu organizāciju un jauniešu
centru komandām ‘’Metam ledu veļasmašīnā2’’ finansē “EURODESK” un “ERASMUS+”. ●
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Ezeres pagastā
Agrita
Ezeres
bibliotēkas

Pilibaite,
pagasta
vadītāja

Gaidot Ziemassvētkus un
Jauno 2016. gadu bibliotēka
ietērpusies svētku rotās, paldies
čaklajiem rūķiem – Mārai Visgaudei un Zelgai Danenbergai.
3. decembrī bibliotēkā notika Ezeres biedrību draudzības
dienas. Bibliotēkā viesojās Saldus krievu kopienas dalībnieki
un ansamblis “Lira”. Pasākuma
laikā tika dziedātas dziesmas
gan krievu, gan latviešu valodās.
Paralēli dziedāšanai notika arī
radošā darbnīca, kur no pērlītēm
tika pagatavoti eglīšu rotājumi,
ar kuriem pēc tam izrotājām
bibliotēkas Ziemassvētku eglīti.

Paldies
par
atsaucību
apmeklētājiem,
īpaši
skolēniem un skolotājām Lijai Mickus un Gunai Meijai.
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu
bibliotēkas – informācijas centra vadītājs
10. decembrī Kursīšu bibliotēkā
notika pasākums “Laiks esi
tu”, kurā Kursīšu, Ezeres un
Nīgrandes pagasta iedzīvotājiem
un skolu skolēniem bija iespēja
tikties ar mākslas zinātnieci un
rakstnieci Gundegu Repši. Sarunas laikā, kuru vadīja bibliotēkas
vadītājs Mārtiņš Lagzdons,
varēja uzzināt par G. Repšes darbiem un iniciētajiem literatūras
projektiem
“Rakstnieku
pavārgrāmata” un vēsturisko
romānu sēriju “Mēs. Latvija,
XX gadsimts”, par lasīšanu un
mūsdienu latviešu literatūru,
problēmām un par to, ko ir vērts
rakstīt. Rakstniece atbildēja
uz interesentu jautājumiem
un runāja pār vērtībām un to,
kas viņai šodien ir būtisks, par
to, kā raksta un kā veidojas
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attiecības ar uzrakstīto grāmatu
un lasītājiem. Tikšanās bija interesanta un iedvesmojoša. Paldies
sadarbības partneriem Kursīšu
pamatskolā un Ezeres un Kalnu vidusskolām par pasākuma
apmeklējumu. Pasākums notika
projekta “Portrets tuvplānā (3)
ievaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
13.
decembrī
bibliotēka
sadarbībā ar kultūras darba organizatori rīkoja Ziemassvētku
tirdziņu Kursīšos. Tirdziņa laikā
bija iespēja iegādāties dažādus
rokdarbus, kartiņas, grāmatas,
keramiku, saldumus, vīnus,
medu… Darbojās pirkumu loterija, kuru izspēlēja Eglītes
iedegšanas koncertā pēc tirdziņa.
Tika pirkts uz nebēdu, jo kādam
vajadzēja
dāvanas,
kādam
veselības uzlabošanai medu un
uz svētku galda saldumus.

15. decembrī notika gada
pēdējais
Krustvārdu
mīklu
minēšanas čempionāta posms,
kurā piedalījās deviņi dalībnieki.
Katram dalībniekam tika izdalīts
trīs dažādas mīklas (rozete,
klasiskā, riņkvārdu), un 40
minūšu laikā tās bija jāatrisina.
Dalībnieki 4. kārtā ierindojušies
šādās vietās – 1. vieta Vija
Gotfrīde, 2. – Aija Jēkabsone,
3. – Jautrīte Līdaka, 4. – Valdis
Bolšteins, 5. – Dace Meļķerte,
6. – Ina Bergmane, 7. – Valerija
Budenoviča, 8. – Arnolds Lazda,
9. – Maiga Lazda. Kopvērtējumā
pēc četrām kārtām – 1. vieta
Vija Gotfrīde (488 p.), 2. – Aija
Jēkabsone (467 p.), 3. – Jautrīte
Līdaka (459 p.), 4. – Valdis
Bolšteins (451 p.), 5./6. – Ina
Bergmane un Dace Meļķerte,
katrai (380 p.), 7. – Valerija
Budenoviča (269 p.), 8. – Arnolds Lazda (267 p.), 9. – Maiga Lazda (263 p.), 10.– Indra
Lagūna (105 p.).
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta
kultūras darba organizatore
27. novembrī amatierteātris
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“KODOLS” ar viesizrādi “Raganas priede” (pēc A. Grīnieces
lugas motīviem) uzstājās Rubas
tautas namā.
13. decembrī ar pašmāju
dziedātājiem
(vokālais
an
samblis “Allegro”, bērnu ansamblis “Notiņas”, Mārtiņš
Lagzdons, Viesturs Upenieks,
Laima Tiļļa) ieskandinājām
Ziemassvētkus ar svētku koncertu un tirdziņu. Paldies visiem
tirgotājiem, pircējiem un koncerta apmeklētājiem, pasākuma
dalībniekiem.
Koncerta
noslēgumā iededzām lampiņas
pagasta eglītē.
17. decembrī PII “Riekstiņš”
telpās notika Ziemassvētku
pasākums
mazākajiem
kursīšniekiem. Paldies bērniem
un
audzinātājām,
auklītēm
par
rūpīgi
sagatavotajiem
priekšnesumiem. Pēc pasākuma
svinīgās daļas pie bērniem
viesojās Ziemassvētku vecītis
un nepaklausīgais rūķis, kas
apdāvināja bērnus ar sarūpētajām
paciņām.
21. decembrī Kursīšu pagasta
pārvaldes ēkā notika Viktora
Lapčenoka koncerts. Uz koncertu tika aicināti visi Kursīšu pagasta iedzīvotāji, īpaši gaidījām
Kursīšu seniorus, kuriem pēc
koncerta bija paredzēta saviesīgā
daļa Ziemassvētku noskaņā.
Paldies visiem, kas atnāca.
27. decembrī Kursīšu vokālais
ansamblis “Allegro” devās uz
Lutriņu pansionātu “Ābeles”.
Notika koncerts divās daļās.
Pirmā daļa sastāvēja no piecgades repertuāra, otrā - no
iemīļotām
Ziemassvētku
dziesmām. Paldies pansionāta
kolektīva par uzņemšanu, kā arī
paldies dalībniecēm un vadītājai
Elvīrai Lucei.
Lutriņu
pagastā
Ligita Popsujēviča,
Lutriņu bibliotēkas vadītāja
Gada nogalē Lutriņos notika vairāki pasākumi, kuri
ieskandināja
Ziemassvētku
gaidīšanas laiku.
“Baltos
Ziemassvētkus” klubā sagaidīja
pagasta seniori. Īpaši ar Lutriņu
pagasta pārvaldes ielūgumiem
tika aicināti 2015. gada dzimšanas
dienu jubilāri, pavisam 2015.

gadā – 38 gaviļnieki. Katrs
jubilārs no pārvaldes vadītājas
I. Ezermales saņēma sirsnīgus
apsveikuma vārdus un sava
dzimšanas gada diplomu. Pagasta pašdarbnieki koncertā
rādīja, ko ir samācījušies jaunajā
kultūras sezonā. JDK “Vilks”
grieza dančus savas vadītājas
Lienes Tarāsovas vadībā, bet
senioru deju grupas 10 dāmas
nebūt neatpalika no jaunajiem.
Vadītājas Ārijas Ratkus vadībā
dejotājas iesaistīja kopējā dejā
visus zālē sēdošos. Dvēseles mieru un sirds siltumu klātesošajiem
no skatuves sūtīja režisores Mairas Vimbas vadītā dramatiskā
kolektīva “Atvars” aktieri. Kopā
tika izdziedātas un izdejotas vai
visas senioru iemīļotās melodijas. Par to rūpējās spēlējošie un
dziedošie Aivars Vimba, Felicita
Beiere un Madara Neja. Vakara
izskaņā katrs gaviļnieks, dedzot
brīnumsvecīti, vēlēja sev un
līdzcilvēkiem gaišumu, mīļumu
un labestību.
Ziemassvētku noskaņu un to
gaidīšanas brīdi tuvināja Dignas Virkstenes koncerts. Ģitāras
skaņās Digna runāja savu dzeju,
dziedāja D. Rijnieka komponētās
dziesmas. Koncertā skanēja arī I.
Kalniņa tautā iemīļotās melodijas. Uzdrošinos teikt, ka tiem,
kuri Ziemassvētku priekšvakarā
izbrīvēja šo brīdi, sirdīs ielija
siltums, un kaut uz brīdi dvēselē
iestājās miers.
Īsts
ziemas
jampadracis
satracināja Lutriņu klubu, kad
bija ieradušies Čučumuižas dziesmu rūķis Taustiņš, rūķītis Kikī ar
savām nerātnībām, un stiķiem,
vēl arī Bombondziņa un rūķu
krustmāte Kristīne. Muzikālajā
uzvedamā skanēja Ziemassvētku
dziesmas, pasakas un rotaļas,
iesaistot apmeklētājus. Lutriņu
pagasta vismazākos bērnus, kuri
neapmeklē PII iestādes, gaidīja
pārsteigums – ciemos bija
ieradies Ziemassvētku vecītis ar
dāvanu maisu.
28. decembris un beidzot ilgi
gaidītais sniegs! Nu varēja
sākties īsts Sniega vīru velšanas
maratons! Saulīte lutināja, bet,
ak vai, diemžēl sniegs bija
irdens un nevarēja savelt bumbas! Ko nu? Bērniem nācās
improvizēt– jaunatnes lietu
koordinatores Solveigas Birkenbergas vadībā zīmēja sniegavīrus
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baltajā sniegā. Patīkami, ka arī
vecāki izpaudās kā mākslinieki
un baudīja kopā pirmos ziemas
priekus. Lai sasildītu nosalušos
vaigus un rokas, visus gaidīja
silta tēja, pīrāgi un cepumi.
Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija” tuvojas finišam. Vēl jāsasparojas
tiem, kuriem palikušas dažas
neizlasītas pēdējās grāmatas.
Paldies 39 žūrijas ekspertiem,
kuri savu darbiņu paveikuši –
grāmatas izlasītas, novērtētas un
elektroniski anketas aizsūtītas.

Pagasta bibliotēka saka paldies,
dāvinot 2016. gada kalendāru.
Kalendārs ir īpašs ar vāka dizainā
iekļautu Lutriņu bibliotēkas un
pagasta foto kolāžu – speciāli
veidotu tikai Lutriņu čaklajiem
lasītājiem. Bibliotēkas rūķis
kalendārus
jau
aizvizinājis
PII “Kāpēcītis” knēveļiem un
knauķiem, kuri lasīšanas maratonu izdarījuši visu līdz galam.
Nīgrandes
pagastā

novada
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Embūtes

pagastā.

Sanita Stepanova, Nīgrandes
sporta darba organizatore
12.
decembrī
Nīgrandes
sporta zālē notika starppagastu sporta spēļu “Dienvidi”
sacensības volejbolā vīriešiem.
Sacensībās piedalījās sešas komandas – no Zaņas, Ezeres,
Vadakstes, Kursīšu, Rubas un
Nīgrandes pagastiem. Trešo
vietu ieguva Zaņas komanda.
Ļoti spraiga un līdzvērtīga
cīņa bija par pirmo vietu starp
Ezeres un Nīgrandes komandām.
Uzvarēja nīgrandnieki, aiz sevis atstājot Ezeres komandu.
26. decembrī Nīgrandes sporta zālē notika tradicionālais
“Ziemassvētku
kauss”.
Sacensībās piedalījās piecas
komandas,
kuras
sacentās
futbolā, volejbolā un florbolā.
Kopvērtējumā
pārliecinoši
uzvarēja komanda Rambas – R,
kurā spēlēja Šimetavu ģimene,
radi un draugi. 2. vietā komanda –
Nīgrande. 3. vietā komanda Kalni, kurā bija apvienojušies Kalnu
jaunieši. Pēc sacensībām tika apbalvoti Nīgrandes labākie sportisti, kuri regulāri apmeklējuši
sporta zāli un piedalījušies
dažādās sacensībās 2015. gadā.
Aktīvākie treniņu līderi 2015.

Statkus. Desmit gadu garumā
sporta
pasākumus
atbalsta un sponsorē Juris Bērziņš.
Paldies visiem sportistiem,
atbalstītājiem un līdzjutējiem.
Lai laimīgs, veselīgs, sportisks Jaunais 2016. gads!
Zaņas pagastā
Ilma,
Kamkovska,
kultūras darba organizatore
5. decembrī Jaunlutriņos notika amatierteātru festivāls,
kurā piedalījās 11 amatierteātri.
Savas
izrādes
skatītājiem
rādīja astoņi kolektīvi, to
skaitā arī mūsu amatierteātris
“Oga”. Zaņeniekiem bija tas
gods atklāt pasākumu ar I.
Kamkovskas izrādi pēc V.
Belševicas darba motīviem
“Tās dullās Paulīnes dēļ”.
21. decembrī Ziemassvētku
vecītis ar savu radošo komandu
iepriecināja
Zaņas
pagasta
pašus mazākos iedzīvotājus.
Ziemassvētku
vecītis
līdzi
uz Zaņu bija atvedis vezumu
ar sniegu, ar kuru iemācīja
bērniem gan pikoties, gan
velt sniegavīrus, gan dau
dzas citas radošas aktivitātes.
26. decembrī tika aizvadīts

Ligita Ķiene, Kalnu
kultūras nama vadītāja
14.
decembrī
notika
Nīgrandes
mūzikas
skolas
Ziemassvētku ieskaņas koncerts Kalnu kultūras namā.
16. decembrī notika izrāde
“Rūķelfu darbnīcas” pirmsskolas vecuma bērniem, pēc
izrādes bija radošās darbnīcas,
kurās
gatavojām
puzurus.
17.
decembrī
sieviešu
vokālais ansamblis “Kvinta”
koncertēja PII “Straumīte”.
24.
decembrī
notika
sieviešu
kora
“Nīgrande”
Ziemassvētku koncerts Sv.
Agates katoļu baznīcā, Kalnos,
un Nīgrandes Luterāņu baznīcā.
26. decembrī sieviešu koris
“Nīgrande”
piedalījās
Ziemassvētku koncertā, kurš
notika Saldus Sv. Jāņaev.
lut.
draudzes
baznīcā.
28.
decembrī
Kapela
“Spēlmaņi” koncertēja Vaiņodes

gadā bija – Alīna Romaņuka,
Undīne Ulmane, Diāna Silniece,
Jānis Strazdiņš, Rodrigo Ļutkus,
Jānis Reingolds. Labākās sportistes – Karīna Romaņuka,
Anete Stepanova, Ginta Folka. Labākie sportisti – Ivo
Levenovičs, Emīls Gangnuss,
Mārtiņš Baķis, Žanis Šimetavs.
Aktīvākā sportista titulu ieguva Aigars Šimetavs jau septīto
gadu pēc kārtas! Lielu paldies
vēlētos pateikt sponsoriem,
kuri atbalstīja sportistus visa
gada garumā – A. Jermušai
un SIA ”Silaiņi”, S. Čīmai,
M. Zundem, R. Povšakam un
SIA “Sporta Punkts”, N. Freibergam, A. Romaņukam, Dz.

Ziemassvētku pasākums pagasta
iedzīvotājiem
“Ziemassvētku
mirklis” kopā ar sieviešu
vokālo ansambli “Tik un Tā”
un Pampāļu folkloras kopu. Par
lustīgām dejām rūpējās Aivis
un Zigmārs no “Nakts Ziņām”.
Jaunajā 2016. ugunīgā pērtiķa
gadā vēlu Zaņas pagasta
pašdarbniekiem un
kultūras
pasākuma apmeklētājiem mieru,
laimi, veselību un saujiņu prieka
priekš sevis un līdzcilvēkiem!
Aļģimants
sporta
darba

Pileckis,
organizators

28. novembrī Zaņā norisinājās
starppagastu sporta spēļu “Dienvidi – 2015./2016.” sacensības
basketbolā vīriešiem, kurās Zaņas
basketbolisti izcīnīja 2. vietu.

12. decembrī Nīgrandē notika šo spēļu sacensības
volejbolā
vīriešiem,
kurās
Zaņas sportisti izcīnīja 3. vietu.
19. decembrī Ropažu novada “333” sporta kompleksā
norisinājās
Ropažu
“333
ziemas kausa” izcīņa autokrosā
priekšpiedziņas klasē, kurās
Modris Žentiņš izcīnīja 3. vietu.
26. decembrī Modris, Varis, Nelda Žentiņi piedalījās
KTSK
rīkotajās
“Wurth”
ziemas
kausa
izcīņas
sacensībās autokrosā Kandavā.
30. decembrī Zaņā notika Vecgada kausa izcīņa
basketbolā
un
volejbolā.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore
18. decembrī Striķu pamatskolā
izskanēja Ziemassvētku koncerts.
Pasākumā
piedalījās
gan skolēni, gan skolotājas ar
dziesmām, ar dejām un humora
pilnu skeču. Šogad koncerts tika
veidots ar folkloras pieskaņu.
19. decembrī Ziemassvētku
vecītis
apciemoja
mazos
Zvārdes pagasta iedzīvotājus.
Jautrību rotaļās un spēlēs
uzturēja pārsteiguma tēli
–
Suņuks un Ruksītis. Viņi arī
naski palīdzēja Ziemassvētku
vecītim pie egles izdalīt

Ziemassvētku paciņas. Bērni
šogad bija ļoti gatavojušies–
skaitīja gan
dzejolīšus, gan
dziedāja dziesmiņas. Jāatzīst,
ka tomēr pietrūka ziemīgās
noskaņas, sniedziņa baltums.
19. decembra vakarā uz kopīgu
pasēdēšanu sanāca Zvārdes
pagasta
seniori.
Pasākuma
pirmajā daļā Zvārdes pagasta amatierteātris “Karameles” uzstājās ar īsu izrādi
“Ziemassvētku vakars”. Vakara gaitā seniori kavējās
jaukās
sarunās,
atmiņās,
dziedāja un dancoja kopā ar
pūtēju ansambli “Saldus”.●
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Noslēdzies ar Saldus novada pašvaldības projekta fonda
atbalstu īstenotais biedrības “Mēs – Jaunaucei” projekts “Jaunauces pils
kultūrvēsturiskais mantojums 1815. – 2015.”

Inguna Balcere, biedrības
“Mēs – Jaunaucei” valdes
priekšsēdētāja
Projekta mērķis bija atzīmēt
pils 200. gadadienu kopš uzsākta
pils celtniecība un iepazīstināt
sabiedrību ar pils vēstures notikumiem, sniegt ieskatu pils
restaurācijas projektos.
Projekta centrālais notikums
bija 11. decembra seminārs,
kurš kopā pulcināja jaunaucniekus, restauratorus un Saldus
novada pašvaldības amatpersonas.
Semināra priekšlasījumā
“Jaunauces pils vēsture. Īsais
kurss”
vēsturniece
Lūcija
Siliņa iepazīstināja ar pils
nozīmīgākajiem laika posmiem,
notikumiem un personībām, kas
vākti pa kripatiņai gadiem ilgi,
izmantojot dažādus vēstures
avotus – literatūru, dokumentus,
atmiņas, fotogrāfijas.
Unikāls un interesants avots ir
ievērojamā baltvācu mācītāja un
zinātnieka Augusta Bīlenšteina
māsas Sofijas rakstu krājums
“Sofijas Štrimpelas atmiņas par
savu jaunību līdz 1845. gadam”,
kurā lasāmi gan Jaunauces pils
telpu apraksti, gan dažādu notikumu izklāsts par laiku, kad pils
bija barona fon Ropa ģimenes
māja. Piemēram, stāsts par to, kā
1833. gadā fon Ropu gatavojās
sudrabkāzām, pieaicinot Francijā
skolotu deju skolotāju, kas sešas
nedēļas mācījis barona Ropa un
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viņa radu bērnus, lai ballē varētu
dejot tā laika populārās dejas –
mazurku, kadriļu un citas modes
dejas. Sniegti telpu apraksti,
kas ir nozīmīgs materiāls telpu
mākslinieciski arhitektoniskajā
izpētē.
Vērtīgi vēstures avoti ir
pierakstītās
jaunaucnieku
atmiņas. Piemēram, Emīlijas Blektes stāstījums par 1905. gada
revolūcijas laika notikumiem
Jaunauces pagastā. Revolūcija
bija liktenīga daudzām Latvijas
kungu mājām – ap 300 pilīm un
muižām tika nodedzinātas. 1905.
gada revolūcijā Jaunauces pils
par mata tiesu tika paglābta no
dedzināšanas. Barons ar ģimeni
bija patvēries Jelgavā, pils pavāre
Zariņa, kurai revolūcijas laikā
bija uzticētas visas pils atslēgas,
bija laba cilvēku pazinēja un prata sarunāties un pacienāt dedzināt
gribētājus tā, ka dedzināšana
aizmirsās.
Par otro lielo posmu Jaunauces
pils vēsturē – skolas periodu no
1930. – 2009. gadam, protams,
materiālu ir daudz vairāk, un tie
jau ir apkopoti un 2010. gadā izdoti grāmatā “Bija… Jaunauces
skola”.
Jaunauces pilij ir paveicies,
jo juku laikos daudzkārt ir
brīnumaini izdevies paglābties no
bojāejas. Mēs mantojumā esam
saņēmuši skaistu, vērtīgu namu–
valsts
nozīmes
arhitektūras
pieminekli un mūsu pienākums ir
to apsaimniekot atbilstoši tā statusam.

Seminārā tika prezentēti vairāki
restaurācijas projekti. Tikko
noslēgusies zāles kupola griestu
gleznojuma
restaurācijas
2.
kārta. Restauratore Zane Kēlere
apmeklētājus iepazīstināja ar
sarežģīto un grūto restaurācijas
procesu. Vislielākais pārsteigums
bija izpētes gaitā atklātie
mākslinieku paraksti uz kupola
dzegas un datējums: 1903. gada
aprīlis. Mēs bijām domājuši,
ka gleznojums saistāms ar
pils celtniecības periodu. Zem
tagadējā ornamenta, iespējams ir
sākotnējais gleznojums, bet tas
pirms jaunā krāsojuma tik rūpīgi
ticis nomazgāts, ka saglabājušās
tikai niecīgas atliekas, no kuru
apskates nav iespējams izdarīt
viennozīmīgus secinājumus.
Zālē ir atjaunotas skaistās
balto podiņu krāsnis, par to
restaurācijas gaitu un vēl divām
krāsnīm no citām telpām, kas
šobrīd tiek restaurētas, pastāstīja
restaurators Ojārs Grāvis. Arī
viņam nācies saskarties ar
izaicinājumiem, jo bija jāmeklē
tehniski risinājumi, lai krāsnis
būtu ne tikai skaisti interjera
elementi, bet veiktu savu praktisko funkciju – sildītu telpas, jo pilī
joprojām ir krāsns apkure, un tās
apkures sezonā tiek izmantotas
diendienā. Restauratori ir atraduši
risinājumu, jo zāle, kurā kurina
restaurētās krāsnis ir siltākā telpa pilī. Ar nepacietību gaidām
nākamo divu krāšņu restaurācijas
pabeigšanu.
Semināru kuplināja čellu du-

ets Agates un Pētera Ozoliņu
izpildījumā. Ar māksliniekiem
bijām vienojušies, ka tiks
atskaņota tikai tā mūzika, kas
tapusi laikā, kad Jaunauces pils
bija fon Ropu ģimenes māja.
19. gadsimta romantiskā mūzika
uzbūra brīnišķīgu noskaņu, kuru
turpināja seno tērpu parāde no
Tukuma muzeja rekonstruēto
tērpu kolekcijas ar muzeja direktores Agritas Ozolas komentāru.
Modeļi bija muzeja darbinieki,
kas izspēlēja nelielas ainiņas no
19. gadsimta personāžu dzīves
situācijām. Tā kā mums kaimiņos
ir Vecauces pils, kas tāpat kā Jaunauces pils ir Mēdemu dzimtas
īpašums, aicinājām viņus ciemos.
Zinājām, ka viņiem īpašumā ir
mākslas zinātnieces Inas Līnas
modelēti un rekonstruēti lauku
muižnieku 1885. gada pastaigu
tērpi un jauki, ka Mēdemu pāris
ieradās vizītē Jaunauces pilī,
lai tos demonstrētu. Tērpi – izcili meistardarbi, kuros perfekti
izstrādātas pat vissīkākās detaļas.
Inas Līnas priekšlasījums par 19.
gadsimta modi bija aizraujošs
ceļojums 19. un 20. gadsimta
sākuma vēsturē, jo tērpu modi
ietekmē gan zinātniskie atklājumi,
gan ķīmiskās rūpniecības uzplaukums, gan sabiedriski politiski
notikumi.
Jāpiebilst, ka seminārs notika skaisti dekorētās telpās,
cenšoties ievērot 19. gadsimta
telpu dekorēšanas tradīcijas, kuras apguvām pirms gada arhitektes Kristīnes Veinbergas vadībā.
Telpu dekorēšana ir laikietilpīgs
darbs – vītņu vīšana ir piņķerīga.
Semināra noslēgumā – mājas
tortes baudīšana, par kuru mākslas
zinātnieks Dainis Bruģis teica:
“Garšīga – kā no lauku kāzām, un
cik man liels gabals!”●
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NOVADU APVIENĪBAS VALDE
Atklāta vēstule politiskajām partijām
Par attieksmi pret jaunu administratīvi teritoriālo reformu
Ievērojot,
• ka neviena politiskā partija pirms Saeimas
vēlēšanām savā programmā neinformēja
par nodomu uzsākt vēl vienu administratīvi
teritoriālo reformu;
• neskatoties uz to, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs ir piedāvājis
vairākus reformas variantus, turklāt jau
uzsācis konsultācijas ar sociālajiem part
neriem un atsevišķām pašvaldībām;
• novadu apvienības valde aicina politiskās
partijas paust savu attieksmi būtiskākajos,
ar reformu saistītajos jautājumos:
1) Vai uzskatāt, ka vēl vienas reformas
uzsākšanai būtu nepieciešams vēlētāju
mandāts? Sagaidāmo seku ziņā vēl viena
apvienošana tālu pārsniegtu tiešo ietekmi uz
nomales efekta attīstību mazajos un vidējos novados, netieši tās sekas izjutīs arī lielo pilsētu
un reformas autoru izvēlēto apvienošanās
centru un nereformējamo novadu iedzīvotāji
(skat. 1. pielikumu).
2) Vai uzskatāt, ka pirms jaunas reformas uzsākšanas ir nepieciešams analītiski
izvērtēt, kāpēc sešos gados pēc iepriekšējās
reformas nav izpaudušās izveidoto pašvaldību
sagaidāmās
priekšrocības?
Pagaidām
iedzīvotāju ienākumi lielajās pašvaldībās
neliecina, ka pašvaldības lielumam ir būtiska
ietekme uz iedzīvotāju labklājību (skat. 2. pielikumu).
3) Vai uzskatāt, ka ir nepieciešams mazināt
nomales efektu lielākajā daļā Latvijas
teritorijas, veicināt vienmērīgu teritorijas
apdzīvotību? Līdz šim veiktās nozaru reformas - valsts iestāžu koncentrācija, veselības
aprūpes koncentrācija un plānotā izglītības
iestāžu slēgšana jau tā ir depopulāciju
veicinošs faktors (skat. 3. pielikumu).
4)
Vai
uzskatāt,
ka
pašreizējos
ģeopolitiskajos apstākļos ir nepieciešams
veicināt pierobežas teritoriju apdzīvotību?
Iecerētie reformas pasākumi krasi samazina
pierobežas apdzīvotības iespējas. Austrumu
pierobežai, robežām ar Lietuvu un Igauniju
ir gan kopīgas, gan atšķirīgas problēmas, bet
depopulācija šajās teritorijās apdraud gan ekonomiku, gan nacionālo drošību (skat. 4. pielikumu).
Novadu apvienības priekšsēdētājs
Gints Kaminskis
1. pielikums
Apvienošanās potenciālā ietekme uz reformā
neiesaistītajām pašvaldībām un uz apvienoto
pašvaldību attīstības centriem
Katrā apvienotajā pašvaldībā ievēlētie
deputāti cenšas ievērot visu novada pagastu un

novada pilsētu intereses, tomēr visos gadījumos
pastiprinās nomales efekts daļā no novadiem.
Optimizējot skolu, vietējās administrācijas
un pakalpojumu centru izvietojumu, plānojot
investīcijas, noris koncentrēšanās process.
Tādējādi katra nākamā apvienošana vei
cina migrāciju, īpaši no jaunajam centram
pievienotajām teritorijām.
Kā rāda 2013.gadā veiktais Valsts Reģionālās
attīstības aģentūras pētījums par reģionālo
attīstību, lielākā daļa potenciālo migrantu
izvēlas doties nevis uz Rīgu (tās apkārtnes
novadiem) vai citiem attīstības centriem, bet
uz ārzemēm. Tādējādi vēl vairāk sašaurinās
valsts iekšējais tirgus, nenotiek augsti
apmaksātu darbavietu radīšana, pasliktinās
sociālo jautājumu risināšana visās pašvaldībās
līdz ar kopējo pašvaldību ienākumu kritumu
un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
bāzes sarukumu.
Lielas teritorijas daļas depopulācija apdraud
nacionālo drošību, tas attiecas uz visām, ne tikai reformējamajām teritorijām.
2. pielikums
Novadu reformas gaitā izveidoto lielo
pašvaldību un mazo pašvaldību sekmju
salīdzinājums
Ja reforma tiek īstenota iedzīvotāju labā,
tad reformas gaitā reformējamo teritoriju
iedzīvotājiem jākļūst bagātākiem. Samērā
labi šo bagātību raksturo pašvaldības “pašas
ieņēmumi” – pašvaldībai nodalītās teritorijā
reģistrēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas
un nekustamā īpašuma nodokļa summa. Ja
kādas teritorijas ir veiksmīgi apvienotas, tad
jaunajā teritorijā iedzīvotāju bagātībai būtu
jāpieaug straujāk, nekā mazāk veiksmīgi
reformētajās teritorijās.
Pirms lemt par iepriekšējās politikas
turpināšanu, būtu jāsalīdzina, vai pirmajos
sešos gados pēc iepriekšējās reformas tās
pamatojumā pieņēmumi ir apstiprinājušies.
Iepriekšējās reformas gaitā tika izplatīti
vairāki mīti:
1) Mīts, ka lielākajām pašvaldībām ir lielāki
pašu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju (pašlaik
trīs lielākās pašvaldības – Rīga, Rēzekne
un Daugavpils atrodas attiecīgi 10., 70. un
81.vietās, apvienojot 25 pagastus Rēzeknes
novadā, ieņēmumi nav lielāki, kā netālu
esošajos mazajos novados – Riebiņos vai
Baltinavā).
2) Mīts, ka mazākajām pašvaldībām ir
lielāki nelietderīgie izdevumi, kurus tās tērē
savas administrācijas uzturēšanai, nesniedzot iedzīvotājiem pakalpojumus (mazās
pašvaldības atbilstoši racionālai organizācijas
struktūrai
pakalpojumus
iegrāmato

administratīvajos izdevumos, lielās – nozaru izdevumos, bet tas nebūt neliecina par
nelietderīgiem tēriņiem mazajās pašvaldībās).
3) Mīts, ka mazākās pašvaldības neprotot apgūt centralizētās investīcijas (ES fondus). Patiesībā tiek pieņemti diskriminējoši
Ministru kabineta noteikumi, kas mazākām
teritorijām kavē piedalīties pašām, vai sadarbojoties lielākajā daļā programmu.
Pašlaik reformas propaganda ir uzsākta
tieši ar šiem mītiem, kuri maz informētiem
lasītājiem, klausītājiem vai TV skatītājiem
šķiet ticami. Ja reformu iniciatoriem būtu
patiesa vēlme uzlabot situāciju novados, tad
vajadzētu izvērtēt faktorus, kāpēc pirmajos
sešos gados pēc reformas iepriekš noteiktās
ieceres nav īstenojušās, kādi ir apstākļi, kas to
nosaka un kādas kļūdas ir pieļautas. Teorētiski
pastāv mēroga efekts – apvienojot finanšu,
materiālos un intelektuālos resursus var
panākt augstāku produktivitāti, taču vajadzēja
noskaidrot, kas īsti ir noticis ar šīm lielajām
pašvaldībām, kāpēc tur nav izpaudušās
pozitīvās iespējas.
Nav arī pagājis pietiekams laiks, lai izvērtētu
esošo novadu potenciālu. Daudzos novados vēl turpinās strukturālās reformas, kuru
izvērtēšanai nepieciešams šīs reformas pabeigt.
3. pielikums
Nomales efektu veicinošie faktori
Iepriekšējās reformas gaitā tika panākta
vienošanās
ar
valdību
par
finanšu
izlīdzināšanas reformu, kas garantētu visām
pašvaldībām stabilus ienākumus, salīdzinot ar
valsts ienākumiem. Ja iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme tiktu aprēķināta atbilstoši stabilai proporcijai valsts un pašvaldību ienākumos,
tad katra pašvaldība būtu ieinteresēta palielināt
savus patstāvīgos ieņēmumus. Aizbildinoties ar pasaules ekonomisko krīzi, valdība
solījumu neizpildīja, bet jaunais finanšu
izlīdzināšanas likums vēl vairāk pasliktinās
ieņēmumus veselos reģionos un teritorijās ar
zemākiem ieņēmumiem.
Tie iepriekšējie attīstības centri, kam
pievienoja pašvaldības - saņēmējas no
finanšu izlīdzināšanas fonda bija lielākie
zaudētāji. Kaut arī šie zaudējumi daļēji
tika kompensēti ar īslaicīgām speciālām
dotācijām no izlīdzināšanas fonda un mazos
novadus diskriminējošu investīciju politiku,
tomēr apvienoto pašvaldību ekonomiskais
pamats - savu ienākumu palikšana teritorijā
tika iedragāts. Uz lielo novadu, kam centrā
pilsētas, rēķina valdība uzsāka pašvaldību
kopējo ieņēmumu samazināšanas procesu.
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Veiktā slimnīcu tīkla optimizācija un ātrās
palīdzības reorganizācija ir pasliktinājusi
veselības aprūpes pieejamību, tādējādi veicinot depopulāciju, īpaši kvalificēta darbaspēka
un jauno ģimeņu aizbraukšanu. Papildinot ar
investīciju un administrācijas koncentrāciju,
ko izraisīs kārtējā apvienošana, dzīve lielākajā
daļā novadu kļūs vēl mazāk pievilcīga.
Līdzīga ietekme uz depopulāciju būs skolu
tīkla optimizācijai. Skolas pakāpeniski tika
slēgtas jau iepriekšējās reformas rezultātā,
jaunie valdības noteikumi atņem valsts
finansējumu uz vienu skolnieku skolām
ar mazajām klasēm, kas papildus veicinās
depopulāciju.
Līdzīga ietekme ir valsts sadalīšanai
attīstības centros un pārējās teritorijās. Eiropas investīcijas tiek novirzītas galvenokārt
attīstības
centriem,
iespējas
saņemt
finansējumu attīstībai nav atkarīga no projektu
kvalitātes, bet no politiski nolemtas iekļaušanas
vai neiekļaušanas sarakstā. Šāda politika skar

ne vien infrastruktūru, bet arī iespējas saņemt
kredītus uzņēmējdarbībai, jo valsts atbalsta
trūkums ir signāls privātajām bankām nedot
kredītus mazās un vidējās uzņēmējdarbības
attīstībai “bezperspektīvajās” teritorijās.
Situācijas absurdumu raksturo fakts, ka
no desmit teritorijām ar lielākajiem pašu
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju astoņas ir
ārpus “perspektīvo” pašvaldību saraksta.
4. pielikums
Paātrinātas
depopulācijas
potenciālā ietekme

Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Zenta Krūmale
Kazimiera Kirkile
Jaunauces pagastā
Ruta Pluģe
Egils Belodeds
Gaida Zvirgzdiņa
Jaunlutriņu pagastā
Sigita Balcere
Aivars Jakubovskis
Guntars Šauša
Austra Mičule
Jānis Heidmanis
Arvīds Rītiņš
Antons Gaščjuns
Anna Neilande
Kursīšu pagastā
Aivars Fridrihsons
Ilgonis Vagris
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pierobežā

Līdzšinējā reģionālā politika nav veicinājusi
apdzīvotību pierobežā. Arvien vairāk ciemi un
apdzīvotas vietas tiek pamestas.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, visi austrumu pierobežas depopulāciju veicinošie
pasākumi kopumā (ieskaitot jaunu ATR)
rada valsts saglabāšanas apdraudējumu, ja no

Virgīnijs Vičulis
Vera Ivashchishina
Silvars Jankovskis
Vairis Zariņš
Maigonis Donovs

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

2016. gada JANVĀRIS

Lutriņu pagastā
Andrejs Bērziņš
Zigrīda Ūdre
Vladimirs Timoščuks
Jānis Linkaitis
Biruta Samsone
Aina Mālniece
Lonija Sleža
Velta Sokolovska
Anastasija Agejeva
Emīlija Birzniece
Nīgrandes pagastā
Aina Baumane
Māra Flugrāte
Anna Krasucka
Antans Statkus
Gunta Dobrovoļska
Aija Gineite
Jurga Vaičkus
Adnan Yolcu
Novadnieku pagastā
Valdis Vite
Pauls Ševics
Inita Saulīte
Dzintra Kaminska
Aina Piševa
Stefanija Goldmane
Maiga Pacera
Gunta Ozola
Genadijs Kostins
Anna Zariņa
Janina Jomanta

ārvalstīm Latvijā tiktu inspirēts hibrīdkarš.
Tāpat paātrināta depopulācija pierobežā
neļauj organizēt efektīvu Eiropas ārējo robežu
aizsardzību pret bēgļiem. Tas potenciāli pastiprina musulmaņu fundamentālistu ierašanās
varbūtību, tam sekas var būt terorisms un
politiskā destabilizācija.
Latvijai īpašas briesmas rada apstāklis,
ka sabiedrības integrācijas process vēl ir
pusceļā. Liela daļa no nepilsoņiem joprojām
apzināti neizvēlas pilsonību (neuzskata par nepieciešamu juridiski nostiprināt
savu piederību Latvijas Republikai). Šajos
apstākļos depopulācija atbrīvo vietu liela
daudzuma bēgļu ieplūšanai, kas kļūtu par
papildus politiskās destabilizācijas faktoru.
Nomales efekts izpaužas arī pierobežā ar
Lietuvu un Igauniju. Šo teritoriju depopulācija
samazina Latvijas dabas resursu un zemes
izmantošanu produktīvai ekonomikai, tāpat
veidojas zonas, ko potenciāli var aizņemt
nevēlami imigranti. ●

Jānis Austrums
Jevgenija Kjunslere

Zirņu pagastā
Marija Balode

Pampāļu pagastā
Uldis Krams
Aigars Vējš
Aleksandra Pureniņa
Kārlis Strazds
Valentīna Štāla

Zvārdes pagastā
Māris Balodis
Vladimirs Rastihins
Inga Heistere

Rubas pagastā
Inta Gražina
Augēnija Liutkus
Roberts Vindzols
Saldus pagastā
Pēteris Romanovskis
Guntis Valainis
Normunds Spundiņš
Tatjana Kapača
Leonora Skore
Šķēdes pagastā
Raimonds Ukavics
Raimonds Zviedris
Emīlija Cielava
Milda Ulena
Vadakstes pagastā
Viktors Guļaško
Valda Šlaudere
Zaņas pagastā
Arnis Strazdiņš
Ivans Mogitičs
Alberts Stašauskis
Velta Goste

Saldus pilsētā
Astrīda Ansone
Valentīna Āboliņa
Ausma Edolfa
Mihails Jevdokimovs
Dzidra Končiene
Rasma Neitāle
Austra Ozola
Lilita Ozoliņa
Alīda Priedniece
Silvija Saulīte
Laimdota Štrāle
Rauls Andrulis
Mirdza Freiberga
Roksana Ivanova
Mētra Jēkabsone
Žanis Jēkabsons
Aivars Kārkliņš
Visvaldis Knopkens
Dzidra Laukgale
Rasma Plūksna
Zenta Roba
Nadežda Rodenkova
Guntis Rozentāls
Rūta Zaksa
Mudīte Ziediņa
Benita Zvaigzne
Ilze Žubika		
Zinaida Cvetkova
Ina Gauja
Ārija Prauliņa
Jeļena Roze

Klementīna Aigare
Jānis Balceris
Ārija Dzirne
Arvīds Gulbis
Valija Irbe
Aina Ivanova
Antoņina Jakševica
Ausma Pelēķe
Jāzeps Utāns
Ērika Štēbele
Jāzeps Beinarovičs
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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.

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Noslēdzies
labdarības
projekts “SILTI”
Žanete Kiseļeva, projekta
“SILTI” koordinātore
Sagaidot
gada
izskaņu,
veiksmīgi noslēdzies Saldus
novada pašvaldības stipendijas
“Medusmaize” studentu, Saldus
novada p/a “Saldus TIKS cen
trs” un “Sociālais dienests”, kā
arī Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas kopīgi īstenotais
labdarības projekts “SILTI”.
Projekta mērķis bija savākt
1575 eiro trīs Saldus novada
bērnu – Mārča, Lindas un Enijasnepieciešamajām rehabilitācijas
nodarbībām. Labdarības projekta
laikā notika kino seanss Saldus
sporta kompleksā, basketbola
spēle BK “Saldus”–“Vidzemes
augstskola”
un
labdarības
koncerts Saldus Mūzikas un
mākslas skolu ēkas akustiskajā
koncertzālē, kur uzstājās vairāki
Saldus izpildītāji, kā arī viesi- dziesminieks Arnis Miltiņš
ar meitu Laimu. Labdarības
pasākumu laikā tika savākti
ziedojumi 886.00 eiro apmērā,
pārējie ziedojumi tika saņemti
ziedojumu kontā, kopā savācot
visu nepieciešamo summu bērnu
nodarbībām.
Labdarības projekta ierosme
un vadmotīvs bija mācītāja

Jura Rubeņa vārdi, ka “pasaulē,
kurā spīd mīlestība, vienmēr ir
SILTI”. Un projekta galvenā
ideja īstenojās domā, ka jaunieši,
kuri saņem pašvaldības atbalstu studijām, varētu ar labu
atdarīt savam novadam un sa
viem cilvēkiem, līdztekus paši
gūstot izpratni par sabiedrībā
notiekošajiem procesiem un arī
citos rosinot aizdomāties par
ētikas un morāles vērtībām –
cilvēcību, sapratni, izpalīdzību,
labestību un cilvēkmīlestību
mūsdienu dinamiskajā dzīves
ritumā. Tāpat jauniešiem
pro
jekta īstenošana bija iespēja dzīvē
pielietot studiju laikā iegūtās
prasmes un zināšanas, gūstot
praktisku priekšstatu pasākumu
rīkošanā.
Svētku noskaņās pirmais projekta solis ir sasniegts – ir izdevies palīdzēt Mārča Valciņa,
Lindas Kļavas un Enijas Lauvas
ģimenēm. Nākamais mērķis ir
nostiprināt labdarības projekta
“SILTI” aktivitātes pirmssvētku
datumos un ieviest tradīciju
Saldus novadā katru gadu šajā
laikā palīdzēt tiem, kuriem
nepieciešams atbalsts.
Projekta “SILTI” komanda
saka sirsnīgu paldies visiem
atbalstītājiem: Latvijas Sarkanā
Krusta Saldus komitejai, BK
“Saldus”, Saldus Sporta skolai,
Saldus novada p/a “Sociālais
dienests”
Saldus
novada
pašvaldībai, DJ Ziggy, AS
“Citadele banka”, SIA “Saldus
ceļinieks”, SIA “Norplast”, SIA
“Saldus Maiznieks”, ikvienam
privātajam ziedotājam un ik
vienam projekta atbalstītājam,
kurš ar savu laiku un padomu
līdzēja projekta īstenošanā. ●

2016. gada JANVĀRIS
Ziemassvētku
pasākums
Saldus pilsētā
deklarētajiem
bērniem
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
27. decembra priekšpusdienā uz
Ziemassvētku pasākumu Saldus Bērnu
un jaunatnes centrā pulcējās Saldus
pilsētā deklarētie bērni, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
Bērniem tika rādīta Latvijas Leļļu teātra Ziemassvētku izrāde
“Jūlijonkuliņa Ziemassvētki”. Pēc izrādes bērni gāja rotaļās kopā ar
Ziemassvētku vecīti un rūķiem. Ziemassvētku vecītis katram mazajam Saldus pilsētas iedzīvotājam bija sagatavojis saldumu paciņu.
Bērni, kuri nebija ieradušies uz pasākumu, savas paciņas var saņemt
Saldus tūrisma informācija centrā (TIC) Striķu ielā 3, līdz 2016. gada
1. februārim, līdzi ņemot dzimšanas apliecību.●

Domā un mācies spēlējoties!
Zenta Sileviča, 2.RE klases audzinātāja, biedrības “Drošas dzīves
vides attīstības biedrības “Oāze”” vadītāja
Šoruden “Drošas dzīves vides attīstības biedrības “Oāze”” ar Saldus
novada pašvaldības fonda atbalstu Druvas vidusskolas sākumskolas
klasēs realizēja projektu “Domā un mācies spēlējoties!”.
Par projekta līdzekļiem tika iegādāti šādi neformālie mācību
līdzekļi– spēles: “Scrabble”, “Uno”, dambrete un šahs, “Alias Junior”,
“Krievu loto” ar muciņām, galda hokejs “STIGA”, matemātiskie
reizrēķina klucīši, “Saboteur”, “ABRA – mīklas” “Mistakos”, “Kuģu
kauja”, “Monopols” un citas.
Saldus novada Druvas vidusskolas izglītojamie kopā ar vecākiem
arī paši pagatavoja spēles atmiņas trenēšanai un galvas rēķiniem.
Māmiņas Gita Juņeviča un Ieva Kreicberga uzšuva spēļu paklājus
un maisiņus spēļu glabāšanai. 2.RE klases tēti pagatavoja spēles no
koka – atmiņas un uzmanības trenēšanai.
Novembrī 2. – 4. klasei norisinājās spēļu turnīrs galda hokejā,
dambretē un “Desās”. Turnīra noslēgumā visi saņēma saldumus,
bet uzvarētāji – diplomus un īstas koka medaļas. Visiem ļoti garšoja
2.RE klases skolēnu ceptie kēksiņi.
Paldies visiem 2.RE klases vecākiem, īpaši Kristai Vīndedzei par
projekta vadīšanu un Egilam Vīndedzim par nesavtīgu darbošanos, lai
bērni jēgpilni pavadītu skolā brīvo laiku un mācītos arī spēlējoties!●
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PASĀKUMU KALENDĀRS JANVĀRIM
SALDUS PILSĒTĀ
3.01. plkst.
12.00

Svētku gada atklāšanas pasākums O. Kalpaka
laukumā.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Striķu iela 3, Tūrisma informācijas centra izstāžu zālē
Līdz 25.01.

Tradicionālo masku izstāde “Starp divām saulēm”

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
15.01. plkst.
18.00

Zīmējumu teātra izrāde “Dāsnumātika”. Varis
Klausītājs

24.01. plkst.
15.00

Teātra izrāde “Vecmāmiņas”. Radošā apvienība
“Siltumnīca”

Visu janvāri

Izstāde. Saldus mākslas skolas audzēkņu darbu
skate.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ, Lielajā ielā 3
15.01.
plkst.18.30

Jauniešu kora AMENO un TDK MEDUSLĀSE
koncerts “Lai sapņi piepildās”.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ
10.11.2015 –
31.01.2016

“Svētki” izstāde no muzeja krājuma un svētku
radošās darbnīcas izstādē.

27.11.2015 –
7.02.2016

Latvijas Mākslas Akadēmijas studentu darbi
“Veltījums Rozentālam”. Izstādei piesaistītas
izglītojošas nodarbības “Atklāj sevi mākslā”.

12. – 31.01.

Izstāde “Barikādēm – 25”.

23.01. plkst.
13.00

Barikāžu atceres pasākums muzejā.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

04.01. –
28.01.

Novadpētniecības izstāde “Ir būtiski rēķināties
citam ar citu”.

04.01. –
31.01.

Izstāde “Magnēti”.

04.01. –
30.01.

Fotoizstāde “Saredzi valodu, saredzi stāstu!”.

21.01. plkst.
14.00

Literārs pasākums “Izravēta sirds” Tikšanās ar
dzejnieci Evu Mārtužu.

28.01.

Novadpētniecības pasākumu cikls “Iepazīstam
novada ļaudis!”. Tikšanās ar Sandru Medni: “Ir
būtiski rēķināties citam ar citu”.

29. – 30.01.

Jauno grāmatu dienas.

Līdz 29.02.

Novadpētniecības izstāde “Saldus bibliotēkai 90”

Līdz 29.01.

Saldus foto kluba “Es Daru” izstāde “Mirklis”
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

16.01.

Teņa dienas tirgus.
KAPELLERU NAMĀ

9.01. plkst.
14.00

Biedrības “Živica” projekta “Pauze dvēselei”
laikā iestudētā izrāde “Sniega karaliene” (izrāde
notiks krievu valodā).

29.01. plkst.
18.00

Diānas Krūmiņas personālizstādes “Madammm”
atklāšana.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts basketbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts florbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts telpu futbolā.
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Mēneša otrajā Saldus novada čempionāts šahā. Vecajā sporta
un ceturtajā
namā.
sestdienā plkst.
10.00
8.01. plkst.
10.00

Finālsacensības basketbolā vidusskolām. Saldus
sporta komplekss.

9.01. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības volejbolā
sievietēm. Vadakstē

9.01. plkst.
10.00

Saldus novada atklātās sacensības volejbolā
veterāniem. Piedalās Saldus, Babītes, Valgundes,
Jelgavas un Skrundas komandas. Saldus sporta
kompleksā

15.01. plkst.
10.00

Finālsacensības basketbolā 2004. - 2006.g.dz.
Saldus sporta komplekss.

16.01. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības minifutbolā.
Nīgrande

19.01. plkst.
18.30

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - BS Ogre.
Saldus sporta kompleksā

22.01. plkst.
10.00

Finālsacensības basketbolā 2002.- 2003.g.dz. Saldus sporta komplekss.

23.01. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības florbolā.
Nīgrande

23.01.plkst.
10.00

Saldus novada kausa izcīņa volejbolā vīriešiem.
Saldus sporta kompleksā

29.01. plkst.
10.00

Basketbols
2000.(99.)
2001.g.dz.zonu
sacensības. Saldus sporta komplekss, Saldus 1.
vidusskola.

30.01. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības zemledus
makšķerēšanā vai šautriņu mešanā. Pampāļi
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

Katru
Radošās darbnīcas rokdarbniecēm – Ošenieku
ceturtdienu no bibliotēkā. Projekts “Sporta un atpūtas iespējas
plkst.13.00 līdz Ošeniekos” – atbalsta “CEMEX iespēju fonds”.
16.00
KURSĪŠU PAGASTĀ
19.01.
plkst.16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2. posma 5. kārta Kursīšu bibliotēkā.

26.01. plkst.
19.00

Lasītāju kluba pasākums – Rainis “Zelta zirgs” –
luga un animācijas filma Kursīšu bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ

15.01. plkst.
15.00

Jaunā gada ieskaņas koncerts Lutriņu pamatskolā.

20.01. plkst. Barikāžu piemiņas brīdis Lutriņu pamatskolā.
9.00
22.01. plkst.
18.00

Zirņu pagasta amatierteātra izrāde “Dūdene zina”
Lutriņu klubā.

22.01. plkst.
19.30

Lutriņu pagasta amatierteātra “Atvars” atmiņu
vakars kopā ar viesiem Lutriņu klubā.

23.01. plkst.
19.00

“Dziedāt māku, dancot māku” – jauniešu deju
kolektīvu sadancošanās Lutriņu klubā.

29.01.
29.01. plkst.
18.00

Skolas līdzpārvaldes diena Lutriņu pamatskolā.
“Dziesmas ar akordiem” – jauniešu tikšanās
ar dzejnieku un ģitāristu Andri Akmentiņu
Lutriņu klubā (VKKF atbalstīts Lutriņu pagasta
bibliotēkas projekts).

NĪGRANDES PAGASTĀ
01.01. – 30.01.

ZIRŅU PAGASTĀ

Izstāde “Kalni sniegā” Kalnu kultūras namā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ

Visu mēnesi

Bibliotēkā Ojāra Ulmaņa
vienkārši saku – Saldus”.

fotoizstāde

“Es

Visu mēnesi

Bibliotēkā grāmatu izstāde “Esam atbildīgi par
tiem, ko esam pieradinājuši”.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

15.01. plkst.
19.00

Saldus novada Druvas teātra izrāde “Īsa pamācība
mīlēšanā” pēc R. Blaumaņa lugas. Ieeja bez
maksas. Pampāļu kultūras namā.

30.01.

Sacensības Zemledus makšķerēšanā Sporta spēļu
''Dienvidi'' ietvaros. Komandu reģistrācija no
9.30 Pampāļu kultūras namā (pasākums notiks, ja
būs pietiekoši biezs ledus)

6.01. plkst.
10.30

Starpnovadu vēstures konkurss “Brīvības cīņas un
Oskars Kalpaks” - Skrundas, Saldus un Brocēnu
novadu 9. klašu skolēnu komandām.

13.01. plkst.
18.00

Rokdarbu pulciņš ikvienam interesentam! Pirmās
nodarbības tēma – sveču gatavošana ar saviem
materiāliem. Aktivitāšu centrā.

20.01. plkst.
15.00

Erudītu konkurss “Pagātne + Tagadne = Nākotne”
un pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu konkurss
Saldus un Brocēnu novadu vidusskolu komandām
ar noslēgumu pie Barikāžu piemiņas ugunskura.
ZVĀRDES PAGASTĀ

16.01.
19.00

plkst. Pašdarbnieku atpūtas vakars. Striķu kultūras
namā.

20.01.

Barikāžu atceres pasākums. Striķu muižas parkā.

ŠĶĒDES PAGASTĀ
20.01. plkst.
18.00

Barikāžu aizstāvju atceres pasākums pie Šķēdes
pakalpojuma centra.

29.01. plkst.
19.00

Teātra viesizrāde Zaņas skolā.

ZAŅAS PAGASTĀ

2016. gads Saldū – svētku zīmē

Laura Liepiņa, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” vadītāja
3. janvārī, spītējot salam, ar sirsnīgu
Saldus mūziķu uzstāšanos tika atklāts
Saldus jubilejas gads, kad Saldus pilsētai
aprit 160 gadi, bet slavenajam latviešu
glezniecības
vecmeistaram
Janim
Rozentālam – 150. Atzīmējot šos divus lielos un vērienīgos notikumus, visa
gada garumā iedzīvotājiem un viesiem
tiks piedāvāts bagāts un plašs pasākumu
klāsts – gan ar skaistiem koncertiem, gan
brīvdabas pasākumiem un sportiskām
norisēm.
Simbolisku gada ieskaņas koncertu
februārī sniegs brīnišķīgā, jaunā pianiste Aurēlija Šimkus, bet svētku gadu
decembrī noslēgs meistarīgs Vestarda
Šimkus solokoncerts. Gada ritumā Saldū
uzstāsies gan akadēmiskais koris “Latvija”, gan “Sinfonietta RĪGA” stīgu
kvartets, koris “Kamēr”, šarmantā Marija
Naumova un daudzi citi Latvijā zināmi
mākslinieki.
Svētku gada centrālie notikumi būs
krāšņi pilsētas svētki maija trešajā nedēļas

nogalē reizē ar bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālo sarīkojumu “Pulkā
eimu, pulkā teku”, vērienīgās Liepājas
teātra izrādes “Pūt, vējiņi” izrādīšana
brīvdabā Kalnsētas paka estrādē, kā arī
Saldumu svētki un lielais gaisa balonu
festivāls jūlija pirmajā nedēļas nogalē,
kurā apmeklētājiem būs iespēja priecāties
par 20 gaisa baloniem no tuvākām un
tālākām vietām.
Īpaši uzsverot mākslinieka Jaņa Rozentāla
personību, šajā gadā tiks atklāta jauna un
interaktīva ekspozīcija J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā – ēkā,
kuru projektējis un kurā strādājis pats
mākslinieks, tāpat 18. martā, J. Rozentāla
dzimšanas dienā, sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” tiks atklāta māksliniekam
veltīta pastmarka, savukārt, 19. martā
notiks vēl nebijis sportisks pasākums
– lielie “Rozentāla skriešanas svētki”,
kurā katrs sportisku norišu cienītājs varēs

pārbaudīt savus spēkus 2,5 km, 5 km un
10 km distancēs, vienlaikus iepazīstot
arī Rozentāla dzimtās vietas – Saldus
pilsētas – vijīgo ieliņu šarmu, bet augustā
mākslas cienītāji varēs baudīt Rozentāla
ielas svētkus ar Kārļa Kazāka un grupas
“Astro’n’out” piedalīšanos.
Par godu māksliniekam jau pērnā
gada nogalē Saldū tika atklātas pēc
mākslinieka gleznu motīviem apgleznotās
ēku fasādes, bet šogad Rozentāla vārdu
nesīs arī īpaši izstrādāts tūrisma maršruts
un mākslinieku gleznu reprodukciju
izvietošana pilsētvidē – vietās, kurās Janis Rozentāls ir gleznojis. Tāpat visa gada
garumā Saldū notiks brīnišķīgas izstādes
un visdažādākās radošās norises saistībā
ar Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi.
Ikviens aicināts 2016. gadā viesoties
Saldū un baudīt svētku gadu kopā ar
saldeniekiem!●
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SALDUS NOVADA VĒSTIS
SVĒTKU GADA PROGRAMMA
JANVĀRIS
3.01. plkst.
12.00

Svētku gada atklāšanas pasākums Kalpaka
laukumā.

FEBRUĀRIS

2016. gada JANVĀRIS
21.05. – 06.11. Izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū no seniem laikiem
līdz mūsdienām” J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā, Striķu iela 22.
Visu mēnesi
JŪNIJS

6.02. plkst.
18.00

Svētku gada ieskaņa kopā ar Aurēliju Šimkus,
Avotu iela 12a.

11.06.

No 18.02. līdz
23.03.

Rozentāla prēmijas kandidātu darbu izstāde J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā,
Striķu iela 22.

02.07.

25.02. plkst.
18.00

Valsts Akadēmiskā Kora “Latvija” koncerts, Avotu
iela 12a.

23.02.

Grāmatas “Rozentāls, Saldus un es” atklāšanas
pasākums J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā, Striķu iela 22.

23. 02.

J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu
zīmējumu izstādes atkāšana Druvas bibliotēkā,
Saldus pagasts, Vienības iela 15.-17.

MARTS
18.03.

J. Rozentāla 150. jubilejas svinības
Plkst. 10.00 Svētku ieskaņas pasākums Druvas
vidusskolā, Skolas iela 2, Saldus pagasts.

18.03. plkst.
12.00

Bezmaksas ekskursija interesentiem “Saldus –
Rozentāla pilsēta”.

18.03. plkst.
15.30

Grāmatas “No Saldus līdz Romai” atklāšana J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā,
Striķu iela 22.

18.03. plkst.
16.00

Rozentāla prēmijas pasniegšana J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, Striķu iela 22.

18.03. plkst.
18.00

Koncerts Sv. Jāņa ev. lut. draudzes baznīcā
sadarbībā ar Somijas vēstniecību, Kuldīgas iela 2.

19.03.

Lielie Rozentāla skriešanas svētki Saldus pilsētā.

23.03. – 06.05. J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas pedagogu
darbu izstādes atklāšana Saldus Mākslas skolā,
Avotu iela 12a.
23.03. – 05.09. J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas pedagogu
darbu izstāde. J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā, Striķu iela 22.
Svētku koncerts, piedaloties ‘’Sinfonietta RĪGA”
stīgu kvartetam, Raimondam Tigulim, solistei
Ivetai Romancānei (laiks tiks precizēts).
APRĪLIS
02.04.

Izstāde “Ražots Saldū: no 1856. līdz 2016”, Jelgavas iela 6.

23.04.

Lielā talka: 40 līdz 200 labie darbi Saldum.

MAIJS
07.05

Kurzemes mākslas diena Saldū.

20. – 21. 05.

Saldus pilsētas svētki un bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu,
pulkā teku”.

Saldus pilsētas bibliotēkas fotokonkurss “Saldus
ielas”, Tūristu iela 3.
Liepājas teātra lieluzvedums “Pūt, vējiņi”
Kalnsētas parka estrādē.

JŪLIJS
Saldumu svētki un lielais gaisa balonu festivāls
Saldus pilsētā

25.07. – 30.07. Plenērs Rozentāla pilsētā.
30.07. – 30.08. Plenēra izstāde Saldus Māksla skolā, Avotu iela
12a.
AUGUSTS
20.08.

Mākslas un mūzikas festivāls “Rozentāla
ielas svētki” kopā ar grupu “Astro’n’out” un
Kārli Kazāku un grāmatas “Saldus ielu stāsti”
atvēršanas svētki.

SEPTEMBRIS
10.09.

Dižandele Cieceres tirgū un lustēšanās muzikantu
festivālā “Saldie vārti”, Saldus pilsēta.

13.09.

Dzejas dienas J. Rozentāla ielā.

13.09. – 31.10. Glezniecības izstāde “Saldus mākslinieku
veltījums Rozentālam” J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzejā, Striķu ielā 22.
24.09.

160 sportiski sveicieni Saldum dzimšanas dienā
(visi kopā veidojam Saldus lielo Ginesa rekordu).

Visu mēnesi

Izstāde “Saldus tirgus” Saldus pilsētas bibliotēkā,
Tūristu iela 3.

OKTOBRIS
15.10.

Marijas Naumovas koncerts, Avotu iela 12a.

Visu mēnesi

Fotomākslinieka Anša Starka fotoizstāde Saldus
Mākslas skolā, Avotu iela 12a.

NOVEMBRIS
05.11.

Kora “Kamēr” muzikālais sveiciens Saldum.

11.11.

Gaismas stāsti Latvijai Kalpaka laukumā.

11.11. – 31.12. Glezniecības izstāde “Gods Saldum!” no muzeja
krājuma J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā, Striķu iela 22.
18.11.

Valsts svētku pasākums

DECEMBRIS
10.12.

03.12. Vestarda Šimkus solokoncerts un svētku
gada noslēgums, Avotu iela 12a.

*Visa gada garumā vienu reizi mēnesī tikšanās ar zināmiem saldeniekiem sarunu ciklā “Ar saknēm Saldū” Kapelleru namā , Striķu ielā 7.
** Visa gada garumā zīmējumu konkurss skolēniem “Saldus – medus
piliens Kurzemē”.
*** Akcija “Mans mīlestības apliecinājums Saldum”, kurā katrs saldenieks var dāvāt savai pilsētai draudzības saitīti.
Vairāk informācijas: www.saldus.lv ●

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 62, 2016. gada 15. JANVĀRIS. 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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