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Zināmi KTA gada balvas “Lielais Jēkabs 2016” laureāti

Balvas “Dižā Kurzemes inovācija ekspozīcijā
2016” ieguvēji zinātnes un tehnoloģiju muzejs
“Kurzemes Democentrs”

25. novembrī Saldū notika gada
nozīmīgākais pasākums tūrismā Kurzemes
reģionā – gada balvas “Lielais Jēkabs
2016” pasniegšanas ceremonija.
Gada balvas “Lielais Jēkabs 2016” nominantus un klātesošos sveica Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa, kā
arī Kurzemes tūrisma asociācijas valdes
priekšsēdētājs Artis Gustovskis.

Svinīgajā ceremonijā tika paziņoti
gada balvas “Lielais Jēkabs 2016”
uzvarētāji. Balvu “Dižā Kurzemes
lauku māja ar kolorītu saimnieku
un/vai saimnieci 2016” saņēma
brīvdienu mājas “Stūrīši–Branki” saimnieki Igors Ginters, Inga
Leontjeva un Gunta Gintere.
Balvu “Dižā Kurzemes inovācija
ekspozīcijā 2016” saņēma zinātnes
un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes
Democentrs”. Balvu “Dižā Kur
zemes vīna degustācija 2016”
saņēma Aizputes vīna darītava.
Balvu “Dižā Kurzemes izstāžu telpa
2016” saņēma koncertzāles “Lielais
Dzintars” izstāžu galerija “Civita
Nova”. Balvu “Dižais Kurzemes
dabas gids 2016” saņēma Zigfrīds
Freimanis. Balvu “Dižais Kurzemes
aktīvās atpūtas piedāvājums 2016”
saņēma Ventspils piedzīvojumu

parks, savukārt balvu par dižo
ieguldījumu Kurzemes tūrisma
attīstībā 2016 saņēma Jānis
Dambītis.
Saldus un Brocēnu novada
laikraksta “Saldus Zeme” kolektīvs
pasniedza simpātijas balvu Jaņa
Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejam par inovatīvās
ekspozīcijas piedāvājumu Jaņa
Rozentāla sapņu tornī. Savukārt
laikraksts “Talsu Vēstis” īpašu
balvu pasniedza Silvai Šreinertei no
Mērsraga novada.
Astoto gadu ar tūrisma nozari
kopā ir arī Kurzemes čaklākie
apceļotāji – akcijas “Apceļo Kurzemi!” dalībnieki. Šogad vairāk nekā
100 ceļotāji apskatīja 35 diženus
Kurzemes tūrisma objektus.
Turpinājums 3. lpp

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2016. gada DECEMBRIS

Novembrī notika domes sēde un ārkārtas domes sēde
24. novembrī notika Saldus novada domes sēde, kurā
tika skatīts 41 lēmumprojekts. Domes sēde šoreiz bija
īpaša ar to, ka tajā piedalījās Saldus novada sadraudzības
pilsētas Tskaltubo (Gruzija) delegācija.

Atbalstīja projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas kombinātsStraumēni” teritorijā” pieteikumu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” ietvaros. Projekta finanšu plūsmas
nodrošināšanai nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu līdz
623 000 eiro apmērā līdz 15 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018. gada martu.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu bēniņu pārseguma
siltināšanai un griestu daļējai nomaiņai nekustamā īpašuma
“Ezeres vidusskola”, Ezeres pagastā, Saldus novadā, līdz
65 000,00 eiro apmērā līdz 15 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018. gada martu.

Izdarīja grozījumus 2014. gada 30. oktobra Saldus novada
domes nolikumā “Par finansiālu atbalstu Saldus novada
sporta biedrībām un nodibinājumiem”.

Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Saldus novada
pašvaldības Lutriņu pamatskolas sporta angāra pārbūvei ar
ūdensapgādes tīkla pievada un ugunsdzēsības aku izbūvi
līdz 665 000 eiro apmērā līdz 25 gadiem, aizņēmuma
pamatsummas atmaksu sākot ar 2017. gada martu, no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi
vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem
kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots 2016. gadā līdz
563 940 eiro apmērā un 2017. gadā līdz 101 060 eiro
apmērā.

Apstiprināja vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus, kā arī nolēma
nodot atsavināšanai deviņus Saldus novada pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus, rīkojot publiskas izsoles.

Nolēma ar 2016. gada 1. decembri apmaksāt Saldus
novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās apmācības
piecu līdz sešu gadu veco audzēkņu ēdināšanu 1,00 eiro
apmērā vienam izglītojamajam dienā.

Nolēma nodibināt ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldībai
piekritīgajos nekustamajos īpašumos Jaunlutriņu, Ezeres
un Vadakstes pagastā.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 33 “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””, kā arī saistošos noteikumus Nr.
34 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2016. gada 28.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam””.

Saldus novada domes deputātus sveic Tskaltubo pašvaldības vadītājs
Konstantīns Mamiseišvili

Pēc pašas vēlēšanās nolēma no amata atbrīvot Saldus
novada bāriņtiesas locekli Aivu Bundzenu-Erviku. Par
bāriņtiesas locekli ievēlēja Viju Ceļapīteri.

Nolēma pārņemt atpakaļ bez atlīdzības no Latvijas valsts
Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu “Apvedceļš
15B” Saldus pilsētā, Saldus novadā.
Nolūkā nodrošināt Ministru kabineta apstiprinātā
investīciju projekta “Nākamās paaudzes mobilo sakaru
tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās”
realizāciju, nolēma noslēgt nomas līgumu ar SIA “Latvijas
mobilais telefons” par zemes gabala Ziedu ielā 3, Druvā,
Saldus pagastā, Saldus novadā, nomu 10 m2 platībā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 32 “Grozījumi Saldus novada domes 2015. gada 26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””.
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29. novembrī notika Saldus novada domes ārkārtas
sēde, kurā Saldus novada domes deputāti nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Bērzāji”, Kursīšu pagastā, Saldus novadā, 3,08 ha
platībā.
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi pieejami
šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domeslemumi/domes-lemumi2/.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

2016. gada DECEMBRIS

Turpinājums no 1. lpp.

Svinīgās ceremonijas laikā akcijas
“Apceļo Kurzemi!” dalībniekiem bija
iespēja piedalīties vairāk nekā 30
Kurzemes uzņēmēju piedāvāto balvu
izlozē.
Lai viesi varētu iejusties Lielā Jēkaba
laika Kurzemē – Saldū –, tika uzburts
Saldus miesta tapšanas stāsts, kā arī
latviešu vecmeistara Jaņa Rozentāla

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

dzīvesstāsts. Visus laureātus sveica
Kapelleru nama kundze.

Pasākumā ar muzikāliem priekš
nesumiem uzstājās dziedātāja Elza
Rozentāle, Saldus senioru akordeonu
ansamblis “Akords”, Saldus novada
sieviešu koris “Varavīksne” (diriģents
Ivars Krauze). Aizraujošus mirkļus
pasākumā sagādāja smilšu kino
māksliniece Guna Zandere. Pasākumu
vadīja Krista Vīndedze. Pasākuma

otrā daļa notika Saldus Bērnu un
jaunatnes centrā, kur Saldus viesus
deju solī rosināja doties grupa “Sapņu
pietura”.
Pasākumu rīkoja Saldus novada
p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs”sabiedrisko attiecību
speciāliste ●

Paziņojums par MK noteikumu projektu
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP) informē,
ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi MK noteikumu projektu “Dabas lieguma “Zvārde” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”, kas paredz izmaiņas
dabas lieguma “Zvārde” individuālajā aizsardzības un
izmantošanas režīmā, kā arī funkcionālajā zonējumā.
Iepazīties ar noteikumu projektu “Dabas lieguma “Zvārde”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
iespējams:
• VARAM tīmekļa vietnes sadaļā Normatīvie akti/
Normatīvo aktu projekti/Normatīvo aktu projekti dabas
aizsardzības jomā: http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_
joma/?doc=23235;
• DAP tīmekļa vietnes sadaļā Normatīvi akti/Normatīvo
aktu projekti: http://www.daba.gov.lv/public/lat/normativie_akti/normativo_aktu_projekti/#mkzvarde;

• DAP Kurzemes reģionālās administrācijas Liepājas
birojā, Jaunā Ostmalā 2a, Liepājā, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālr.26143322
vai elektroniski, e-pasts: edgars.bertrams@daba.gov.lv;

• VARAM Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā
25, Rīga, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš
piesakoties (Dace Brikša, tālr.67026424, dace.briksa@
varam.gov.lv);
• Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldus, Saldus
novads;
• Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres iela 3, Brocēni,
Brocēnu novads.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam
noteikumu projektam lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 16.
decembrim VARAM Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494, e-pasts:
pasts@varam.gov.lv. ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26
Grozījumi Saldus novada domes
2015. gada 17. decembra saistošos
noteikumos Nr. 38 “Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu”

Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumos Nr. 38 “Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības prog
rammu licencēšanu” šādu grozījumu:
aizstāt 1. pielikumā vārdus un saīsinājumus “IZM
Izglītības iestāžu reģistra Nr.__” ar vārdiem un
saīsinājumiem:

Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 27. “juridiskai personai – Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 13.§).
Nr.____ un izsniegšanas datums ___;
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 11. punktu, 43. panta trešo daļu, fiziskai personai – Izglītības kvalitātes valsts die
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, nesta pedagoga privātprakses sertifikāta Nr._____ un
izsniegšanas datums _______”.
46. panta piekto daļu, 47. panta trešo daļu.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
Projekta nepieciešamības pamatojums

Precizēt un konkretizēt iesnieguma veidlapu, norādot pareizo valsts
institūciju, kas izsniedz gan pedagoga privātprakses sertifikātu, gan
izglītības iestādes reģistrācijas apliecību.

Īss projekta satura izklāsts

Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aizstāt ar Izglītības kvalitātes
valsts dienestu (IKVD).

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
budžetu
Informācija par plānoto projekta ietekmi
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

uz Tiek precizēta licences iegūšanas procedūra un būtiska ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi netiek plānota.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Ieinteresētās personas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Saldus novada pašvaldībā.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Jautājums apspriests un izskatīts domes Izglītības komisijā, un atbalstīts
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.

Domes priekšsēdētāja		

								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28
Grozījumi Saldus novada domes
2013. gada 24. oktobra
saistošos noteikumos Nr. 40
“Par sociālajiem pabalstiem”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 27.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 8.§).
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.

I. Rassa ●

(divi simti četrdesmit eiro 00 centi)” ar skaitli un
vārdiem “250.00 (divi simti piecdesmit eiro 00 centi)”.
3. Aizstāt 8.3. apakšpunktā skaitli un vārdus “200.00
(divi simti eiro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “250.00
(divi simti piecdesmit eiro 00 centi)”.
4. Aizstāt 8.4. apakšpunktā skaitli un vārdus “180.00
(viens simts astoņdesmit eiro 00 centi)” ar skaitli un
vārdiem “200.00 (divi simti eiro 00 centi)”.
5. Aizstāt 8.5.apakšpunktā skaitli un vārdus “275.00
(divi simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi)” ar skaitli
un vārdiem “290.00 (divi simti deviņdesmit eiro 00
centi)”.
6. Aizstāt 8.6. apakšpunktā skaitli un vārdus “200.00
(divi simti eiro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “250.00
(divi simti piecdesmit eiro 00 centi)”.

7. Aizstāt 8.7. apakšpunktā skaitli un vārdus “200.00
(divi simti eiro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “250.00
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 24. ok (divi simti piecdesmit eiro 00 centi)”.
tobra saistošos noteikumos Nr. 40 “Par sociālajiem
8. Aizstāt 37. punktā skaitli un vārdus “215.00 (divi
pabalstiem” šādus grozījumus:
simti piecpadsmit eiro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem
“260.00 (divi simti sešdesmit eiro 00 centi)”.
1. Aizstāt 8.1. apakšpunktā skaitli un vārdus “240.00 9. Aizstāt 38. punktā skaitli un vārdus “170.00 (viens
(divi simti četrdesmit eiro 00 centi)” ar skaitli un simts septiņdesmit eiro 00 centi)” ar skaitli un vārdiem
vārdiem “270.00 (divi simti septiņdesmit eiro 00 “216.00 (divi simti sešpadsmit eiro 00 centi)”.
centi)”.
10. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
2. Aizstāt 8.2. apakšpunktā skaitli un vārdus “240.00
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošiem noteikumiem “Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 40
“Par sociālajiem pabalstiem”
Īss projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Veikt grozījumus 24.10.2013. saistošos noteikumos “Par sociālajiem pabalstiem”, paaugstinot maznodrošināta statusa slieksni, ievērojot mazaizsargāto personu individuālās spējas
paaugstināt ienākumus un paaugstināt dzīvokļa pabalsta apmēru.
Pēc pensiju indeksācijas 2016. gada septembrī un pēc minimālās algas paaugstināšanas,
sākot ar 2017. gada 1. janvāri, personas ar nelielu ienākumu paaugstinājumu vairs neatbilst
kritērijiem, lai saņemtu sociālo palīdzību, kas būtiski ietekmē katras personas dzīves kvalitāti.
Ar 2016. gada jūliju tika paaugstināta procentu likme komunālajiem maksājumiem, līdz ar to
būtiski pieauga izdevumi mājsaimniecībām.

Plānotā projektaietekme uz
pašvaldības budžetu

Noteikumos paredzētie finanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot 2017. gada sociālo budžetu.

Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām

Izstrādāja Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, izskatīts un atbalstīts
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

Domes priekšsēdētāja 		

								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29
Grozījumi Saldus novada domes
saistošos noteikumos Nr. 4
“Par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu Saldus novada
iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100
gadu vecumu”

I. Rassa ●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošajiem noteikumiem Grozījumi Saldus
novada domes saistošos noteikumos Nr. 4
“Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus
novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
100 gadu vecumu”
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības vēlme un iespēja
palielināt
vienreizēja
pabalsta
apmēru.

Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 27.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 11.§).

Īss projekta satura
izklāsts

Paaugstināt
apmēru.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta trešo daļu.

Informācija par
Noteikumos paredzētie finanšu
plānoto projekta
līdzekļi ievērtēti, plānojot 2017.
ietekmi uz pašvaldības gada sociālo budžetu.
budžetu

Izdarīt Saldus novada domes 2010. gada 28. janvāra
saistošos noteikumos Nr. 4 “Par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem, kuri
sasnieguši 100 gadu vecumu” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2.1. punktā saīsinājumu un skaitli “145
eiro” ar skaitli un vārdu “150 eiro”.
2. Aizstāt 3.3. punktā saīsinājumu un skaitli “8 eiro”
ar skaitli un vārdu “15 eiro”.

vienreizējā

pabalsta

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Izstrādāja Saldus novada pašvaldības
aģentūra
“Sociālais
dienests”,
izskatīts un atbalstīts Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu
komitejā un Finanšu komitejā.

3. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētāja 		

I. Rassa ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

1. Aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitli “214” ar skaitli
“220 ” .
Grozījumi Saldus novada domes
2. Aizstāt 3.4. un 3.5. apakšpunktos skaitli “235” ar
2013. gada 24. janvāra saistošos
skaitli
“250 ”.
noteikumos Nr.1 “Par veselības
3. Aizstāt 3.6. apakšpunktā skaitli “257” ar skaitli
pabalstu”
“290 ”.
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 27.
4. Aizstāt 10.1. apakšpunktā skaitli “100” ar skaitli
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 9.§).
“130” .
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
5. Aizstāt 10.2. apakšpunktā skaitli “143” ar skaitli
palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu.
“175”.
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra 6. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
noteikumos Nr. 1 “Par veselības pabalstu” šādus
grozījumus:
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošajiem noteikumiem Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošos
noteikumos Nr. 1 “Par veselības pabalstu”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Domes priekšsēdētāja 		

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr.1 pieņemti 2013. gada 24. janvārī. Pēc šī
perioda mainījusies valstī noteiktā minimālā alga, indeksētas vecuma un invaliditātes
pensijas. Līdz ar to tiek sašaurināts veselības pabalstu saņēmēju loks. Pieprasījums pēc
šī pabalsta nesamazinās, jo izdevumi par medikamentu iegādi un ārstēšanos medicīnas
iestādēs ir lieli, iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem nav spējīgi nodrošināt adekvātu
ārstēšanās gaitu.
Lēmumā tiek paplašināts klientu loks, kam ir tiesības pieprasīt veselības pabalstu, kā arī
palielināta maksimālā pabalsta summa.
Līdzekļi paredzēti pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2017. gada budžetā.
Nav attiecināms.
Izstrādāja Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, izskatīts un atbalstīts
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

								

I. Rassa ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31
Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra
saistošos noteikumos Nr. 5
“Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem
nozīmīgā dzīves jubilejā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 27. oktobrī sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 10.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 43. panta trešo daļu.
Izdarīt 2013. gada 24. janvāra saistošos noteikumos Nr. 5 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada
iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā” šādus grozījumus:
1. aizstāt 3. punktā skaitli un vārdu “45 eiro” ar skaitli un vārdu “50 eiro”;
2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošos noteikumos Nr. 5 “Par vienreizēja
pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”
Īss projekta satura izklāsts

Paaugstināt vienreizējā pabalsta apmēru.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Pašvaldības vēlme un iespēja palielināt vienreizēja pabalsta apmēru.

Plānotā projektaietekme uz
pašvaldības budžetu

Noteikumos paredzētie finanšu līdzekļi ievērtēti, plānojot 2017. gada sociālo budžetu.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām

Domes priekšsēdētāja 		

Nav attiecināms.
Izstrādāja Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, izskatīts un atbalstīts
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

								

I. Rassa ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24
Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 29. septembrī lēmumu (protokols Nr. 10, 12.§).
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15. punktu.
1. Saistošie noteikumi regulē licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī, kuros noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām
(licencēm).
2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu
dīķī un Sustes dīķī” (nolikums pielikumā).
3. Saistošo noteikumu darbības laiks 5 (pieci) gadi.
Domes priekšsēdētāja 		

								

I. Rassa ●

Pielikums
Saldus novada domes
2016. gada 29. septembra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķi
1. Vispārīgie jautājumi

Sustes dīķis (kadastra Nr. 84480060338) atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Sustes upes un uz
1.1. Ezeres dzirnavu dīķis (kadastra Nr. 84480060304, pašvaldībai piederošās zemes. Sustes dīķa platība 8,2
84480060293, 84480060401) atrodas Saldus novada ha.
pašvaldības teritorijā uz Ezeres upes un uz pašvaldībai
piederošās zemes, izņemot dīķa daļu (kadastra Nr. 1.2. Saskaņā ar Civillikumu Ezeres dzirnavu dīķis un
84480060026), kas atrodas uz Roberta Ligera zemes. Sustes dīķis ir privāti ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder piekrastes zemju īpašniekiem;
Ezeres dzirnavu dīķa kopējā platība 13,1 ha.
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1.3. Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu un
Sustes dīķī nepieciešama, lai regulētu makšķernieku
ietekmi uz vidi dīķos un to apkārtnē un radītu
labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un
racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība” 15. punktu (turpmāk – MK noteikumi
Nr. 799), Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800).

2.3.4. Licencēta makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības “Ezeres makšķernieku klubs” laivām, un no
dīķiem piegulošās piekrastes zemes īpašnieku laivām.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un
Sustes dīķī, pamatojoties uz Saldus novada 2016. gada
5. aprīlī noslēgto līgumu – pilnvarojumu (pielikums
Saldus novada pašvaldības 2016. gada 31. martā sēdes
lēmumam (protokols Nr. 3, 13.§), organizē biedrība
“Ezeres makšķernieku klubs”, reģ. Nr. 40008204426,
juridiskā adrese Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag.,
Saldus nov., LV-3891, tālrunis nr. +371 22088757,
e-pasts: ezeresmk@inbox.lv.

3.1.2.
Dienas
licence
makšķerēšanai
(arī
spiningošanai) no laivas – 5,00 eiro gab. (700 gab.
gadā);

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.
2.1. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.

3. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm.
3.1. Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu dīķī
un Sustes dīķī atļauta tikai, iegādājoties kādu no
sekojošajām licencēm:
3.1.1.
Dienas
licence
makšķerēšanai
(arī
spiningošanai) no krasta vai ledus – 4,00 eiro gab.
(1500 gab. gadā);

3.1.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas – (250 gab.
gadā).
4. Makšķerēšanas
piemērošana.

licenču

cenu

atlaižu

4.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ezeres
dzirnavu dīķī un Sustes dīķī ir tiesīgi saņemt:

Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Ezeres 4.1.1. personas ar invaliditāti un politiski represētās
dzirnavu dīķa (pielikums Nr. 1A) un Sustes dīķa (pie- personas (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
likums Nr. 1B) teritorijā, makšķerēšanai no laivām, no
4.1.2. Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa krastu
krasta un no ledus visu gadu.
zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot
2.2. Makšķerēt Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī atļauts īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), viena licence
tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdz uz īpašumu;
šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, per4.1.3. personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz
sonu apliecinošu dokumentu);
65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti)
arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek 4.1.4. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem
izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
nodot citām personām.
4.1.5. biedrības “Ezeres makšķernieku klubs” biedri;
2.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteiku
miem Nr. 800, ievērojot šādas atkāpes:

2.3.1. Licencēta makšķerēšana atļauta tikai gaišajā
diennakts laikā;
2.3.2.Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt
5 gab. karpas, kuras nav mazākas par 40 cm.

4.1.6. personas, kuras noslēgušas līgumu ar biedrību
“Ezeres makšķernieku klubs” par Ezeres dzirnavu un
Sustes dīķa krastu labiekārtošanu (makšķernieku taku
izveidošana tauvas joslā).
5. Licenču noformēšana un realizācija.

2.3.3. Vienai personai atļauts iegādāties divas licen 5.1. Licenču noformēšana.
ces un izmantot divas reizes lielāku makšķerēšanas
rīku skaitu, kā arī paturēt divas reizes lielāku limitēto Katra licence satur sekojošus rekvizītus: kārtas
zivju skaitu, nekā noteikts MK noteikumos Nr. 800 un numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas
organizētāja rekvizīti, licences saņēmēja vārds,
šajā nolikumā;
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uzvārds, personas kods, licences izsniedzēja un
saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums. Vienas die
nas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences
izsniedzējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par
nederīgām. Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr. 2A, 2B, 2C).
5.2. Licenču realizācija.
Makšķerēšanas licenci var saņemt pie biedrības
“Ezeres makšķernieku klubs” pilnvarotās personas,
iepriekš zvanot pa tālruni +371 22088757 Centra iela
4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891 katru die
nu no plkst. 8.00 līdz 21.00.
6. Lomu uzskaite.

aizsardzības nodrošināšanai, licencētas makšķerēšanas
organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošanai un, pilnveidojot makšķerēšanas iemaņas,
kā veselīgu atpūtas veidu bērniem un jauniešiem.
8. Vides aizsardzība.
8.1. Ezeres dzirnavu dīķa un Sustes dīķa tuvumā
aizliegts trokšņot, izmest atkritumus un novietot
transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un
apzīmētām vietām. Makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības “Ezeres makšķernieku klubs” reģistrētām
laivām, un no dīķiem piegulošās piekrastes zemes
īpašnieku laivām.

8.2. Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī makšķernieki
drīkst
atrasties gaišajā diennakts laikā.
6.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas
8.3. Makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot
organizētājs.
6.2. Makšķernieku pienākums ir piecu darba dienu tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, licenci
nodot vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto
adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka
lomu uzskaites formu (izņēmums ir gada bezmaksas
licence, kuru drīkst nodot vai nosūtīt organizētājam 10
dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām).
Ja formā nepietiek vietas loma reģistrācijai, tad loma
uzskaiti jāturpina uz atsevišķas lapas. Organizētājam ir
tiesības turpmāk neizsniegt licences makšķerniekiem
kārtējā un nākamajā gadā, kuri šī punkta prasības
nepilda.

8.4. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie
akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.
9. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības
prasību kontrole un uzraudzība.
9.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides
aizsardzības noteikumu ievērošanu veic organizētājs,
pašvaldības pilnvarotas personas, zemessardze un
Saldus novada pašvaldības policija.

6.3. Organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru
gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā
institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

9.2. Šajā Nolikumā, MK noteikumos Nr. 799
un MK noteikumos Nr. 800 paredzēto licencētās
makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu
un izpildi uzrauga Valsts vides dienests, Dabas
aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta dienests un Saldus novada pašvaldība.

7. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums.

10. Licencētās
pienākumi.

makšķerēšanas

organizētāja

7.1. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus 10.1. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt
sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par
sadala sekojoši:
licencētās makšķerēšanas kārtību Ezeres dzirnavu dīķī
7.1.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas
un Sustes dīķī un, izvietot norādes zīmes ūdenstilpnes
ieņēmumu veidošanai – 10%;
tuvumā.
7.1.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam –
10.2. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību
90%;
un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā saskaņā
7.1.3. licencētās makšķerēšanas organizētājs savu ar šī nolikuma 5.2. punktu.
līdzekļu daļu izlieto Ezeres dzirnavu dīķa un Sus10.3. Nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti,
tes dīķa zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju
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izlietošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība
neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai
10.4. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un nodarīto kaitējumu.

realizējot makšķerēšanas licences,
atbilstoši šī nolikuma 7. punktam.

11.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir
10.5. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu
un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda
makšķerniekus ar šo nolikumu.
dotācijas veidošanai.
10.6. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas
laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par realizēto
makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, 12. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības
iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas ilgums.
reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi 12.1. Informāciju par licencētās makšķerēšanas
līdz 15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu vietām, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas
valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu licences iegādes iespējām ne vēlāk kā mēnesi pirms
veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā
10. janvārim par otro pusgadu.
“Latvijas Vēstnesis”.
uzraudzības pasākumus.

10.7. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī 12.2. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā
nolikuma 6. punktam un 3. pielikumam.
nākamajā dienā pēc pašvaldības saistošo noteikumu
10.8. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un par licencēto makšķerēšanu pilna teksta publicēšanas
Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
uzturēšanu.
10.9. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences “Saldus Novada Vēstis” un tā darbības ilgums ir
īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču uz noteiktu laiku, ko nosaka Pašvaldība, izdodot
saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, vai
tirdzniecības vietā.
līdz konkrētam termiņam vai uz laika posmu, ja to no10.10. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā teiks valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības,
ar šī Nolikuma 4. pielikumu.
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
10.11. Noteikt atbildīgo personu, kas ir iegu- “BIOR””.
vusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības
pilnvarotās personas statusu un piedalās zivju resursu 13. Nolikuma pielikumi
aizsardzības un uzraudzības pasākumos.
13.1. Ezeres dzirnavu dīķa un Sustes dīķa robežu
10.12. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt
shēma – pielikumi 1A, 1B.
Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas
aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas 13.2. Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikumi 2A,
(ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par 2B, 2C.
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens 13.3. Makšķernieku lomu uzskaites anketa – 3. piemedību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras likums.
izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši MK noteikumu
Nr. 799 2. pielikumam, pārskatu pirms iesniegšanas 13.4. Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa apsaimniekošanas
plāns 2016.-2018. gadam 4. pielikums.
saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību.
10.13. Iznomāt laivas personām, kuras iegādājušās 13.5. Saskaņojums ar Ezeres dzirnavu dīķi piederošās
zemes daļu īpašnieku (kadastra Nr. 84480060026) - 5.
makšķerēšanas licenci.
pielikums.
11. Atbildība.
11.1. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie
administratīvās atbildības vai kriminālatbildības
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13.6. Makšķerēšanas nolikuma saskaņojums – 6. pielikums.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti
Ar Saldus novada domes
2016. gada 29. septembra
Saistošiem noteikumiem Nr. 24
………………………………. I. Rassa
Saldus novada domes priekšsēdētāja
1A. pielikums
Ezeres Dzirnavu dīķa shēma
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Sustes dīķa shēma
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1B. pielikums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī

4. pielikums

EZERES DZIRNAVU UN SUSTES DĪĶA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 2016. – 2018. GADAM.
Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles
nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai.
Nr.p.k.
Darbu veids
1.
Iepirkt un makšķerniekiem iznomāt laivas.
Ūdenskrātuvē ielaist zivju mazuļus:
2.
• zandartu kāpurus;
• karpas svarā līdz 1.00 kg.
Zivju mazuļu ielaišana jāveic kopā ar pašvaldības pārstāvjiem.
3.
4.
5.
6.

Makšķerēšanas vietu sagatavošana.
Ūdenskrātuves krastu sakopšana.
Mehāniski izpļaujot – samazināt ūdenskrātuves akvatorija
aizaugšanu.
Izveidot atpūtas un ugunskura vietas.

2016. gads
3 gab.

2017. gads
3 gab.

2018. gads
3 gab.

1000
800

1000
500

1000
500

5
pastāvīgi
0,5 ha

5
pastāvīgi
0,5ha

5
pastāvīgi
0,5 ha

1

1

1

5. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī
Saskaņojums ar …..
Ezeres dzirnavu dīķa piederošās dīķa zemes daļas īpašnieku
(kadastra Nr. 84480060026)

Ezere, 2016. gada __._______

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī.

Personas kods ……………………..
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paraksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
6. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī
Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī
1. Zemkopības ministrija:
2016.g.”___”._______________
								

_____________________
(amats, paraksts)

2. Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”:
2016.g.”___”._______________
_____________________
									
(amats, paraksts)
3. Valsts vides dienests:
2016.g.”___”._______________
								

_____________________
(amats, paraksts)

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
2016.g.”___”._______________
_____________________
									
(amats, paraksts)
5. Saldus novada pašvaldība:
2016.g.”___”._______________
_____________________
									
(amats, paraksts)
PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošiem noteikumiem “Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”

Īss projekta satura izklāsts

1. Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tiek noteikta amatierzvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm);
2. organizēt un veikt licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes
dīķī pilnvarota biedrība “Ezeres makšķernieku klubs”.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Nepieciešama uzraudzība un kontrole zivju resursu nozvejā un uzskaitē, un
vienlaicīgi rūpēties par plānotu zivju resursu pavairošanu.

Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām

Domes priekšsēdētāja 		

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Ezeres pagasta pārvalde un biedrība “Ezeres makšķernieku
klubs”, noteikumi apspriesti un izskatīti Līdzsvarotās attīstības un autoceļa fonda
komisijā, atbalstīti Teritoriālā komitejā.

								

I. Rassa ●
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

2016. gada DECEMBRIS

Saldus novada domes priekšsēdētājas un pagastu pārvalžu
vadītāju sveicieni svētkos
Cienījamie Saldus novada
iedzīvotāji!
Lai Ziemassvētku baltais brīnums
ienāk katrā sirdī un ikvienā mājā! Lai
svētki nes gaišu prieku, labestību,
vēlmi dalīties un palīdzēt, pārliecību,
ka esam gana bagāti, lai dalītos
mīlestībā un atbalstā!
Lai Jaunais gads mums visiem nes
mieru – katra sirdī un visā pasaulē!
Lai varam būt droši par sevi un sa
viem mīļajiem! Lai Jaunais gads
mums ir veselīgs, priecīgs un jauniem
sasniegumiem bagāts!
Patiesā cieņā Indra Rassa, Saldus
novada domes priekšsēdētāja

Novēlu ikvienam Saldus novada
iedzīvotājam sirds mierīgus Ziemas
svētkus ģimenēs.
Šajā augsti digitalizētajā pasaulē
ikvienam novēlu nepagurt ikdienas
gaitās, mainīties laikam līdzi straujajā
laika ritējumā.
Laiks ir bagātība, to jāizmanto
lietderīgi.
Nākošajā košajā, raibajā Gaiļa gadā
ikvienam novēlu:
“Laimi, kas nebeidzās,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaras, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!”
Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja
Irēna Grauze

Kamēr svecītes deg,
kamēr liesmiņas plīvo,
kamēr mēs visi šeit,
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visu vēl vari gūt.
Kamēr svecītes deg,
kamēr vien esi dzīvs,
visur vēl vari būt,
vēlies, tikai vēlies!
/M. Zālīte/

Mums katram atsevišķi un visai tautai kopumā ir divi lielākie ienaidnieki.
Tie ir: “Man tas nav jādara, lai to dara
kāds cits”, un “Es to nevaru izdarīt”.
Tie gandē gan pašu cilvēku dzīvi, gan
visas valsts dzīvi kopumā.

Rubas, Jaunauces un Saldus novada
ļaudis! Lai gada nogalē Jums izdodas
atrast laiku, kad izvērtēt visu labo, kas
paveikts, lai pārdomātu, kas darāms
nākošajā gadā! Lai kādas rūpes mūs
nesagaidītu, novēlu vienmēr skatīties
uz priekšu ar pārliecību – kopā mums
viss izdosies! Lai nākošajā gadā
piepildās vismaz divpadsmit mirdzoši
sapņi, katru mēnesi pa vienam!
Gaišu un mierpilnu Svētvakaru! Lai
veiksmīgs Jaunais gads!

Šos ienaidniekus mēs bieži redzam
ikdienā – mēs lūdzam mūs aizstāvēt
svešiem karavīriem, lūdzam palīdzību
svešām varām sakārtot mūsu valsti, lūdzam kādu citu sakārtot vidi
ap mums. Mēs visu laiku cenšamies
nedarīt paši, bet uzgrūst to darīt kādam
citam.

Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagasta pārvaldes vadītāja Gunta
Kalniņa

Pirms iededz sveci egles zarā,

Un vēl: “Es nevaru”. Tauta, kas
ar sieviešu zeķubiksēm un āmura
palīdzību varēja atkal iekustināt
“žiguli”, tagad “nevar”. Esmu redzējis
kā karavīrs ar izmežģītu kāju turpina
iet militāro pārgājienu, līdz paveic to.
Viņš ne tikai uzvarēja distanci, bet, kas
ir daudz svarīgāk – viņš uzvarēja sevi,
savas sāpes un savu “es vairs nevaru”.
Vārdi “Es nevaru”, manuprāt, ir
sinonīms vārdiem “Man ir slinkums
mēģināt, es esmu vājš un nevarīgs, es
padodos”.

Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli.
Un tici – tas ir Tavā varā,
Nest gaismu, kā to sveces dara…
/S. Vasiļevska/
Priecīgus, cerību pilnus Ziemassvētkus
un veselīgu, saticīgu un ražīgiem darbiem bagātu Jauno 2017. gadu!
Novadnieku pagasta pārvaldes
vadītāja Dina Brēdava

Es novēlu katram Saldus novada
iedzīvotājam jaunajā 2017. gadā censties uzvarēt šos, manuprāt, mūsu
lielākos ienaidniekus, pašiem vairāk
darīt, uzņemties atbildību par sevi, par
savu darbu un savu vietu, un VARĒT.
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs
Gints Homanis

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

2016. gada DECEMBRIS
Lai Ziemassvētku mirdzums ienes
mieru un saticību, dāvājot veiksmi un
izdošanos Jaunajā 2017. gadā!
Lai nākamais gads ir bagāts ar
labām domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem!
Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja
Evija Mame
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un pazaudēts, kas mums

Veselību - stipru kā riekstu!

atkal no jauna jāatrod...

Laimi - saldu kā medu!

/Kālis Skalbe/

Mīlestību - kā tikko plūktu ābolu!

Jaukus, mīļus, siltus Ziemassvētkus,
lai Jaunais gads sirdī iemet baltu
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu
spēku!
Zaņas pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīna Grosmane

Kluss... un ieskanas durvis kā vienmēr,
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz.
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien
liekas.
Ka klust viss uz šīs pasaules.
Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža
liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam

Atkal mēs esam ceļā – ceļā uz laimi,
ceļā uz zvaigznēm, ceļā uz cerībām,
ceļā uz nezināmo, ceļā uz prieku, ceļā
uz sapni, ceļā uz dzīvi.

Prieku - krāsainu, daudzveidīgu kā
zvaigzni!
Pārticību - tik daudz naudiņas, cik
eglītei skujas!
Draudzību - noturīgu kā citrona garša!
Mieru - gaišu kā svecītes!
Sniegpārslu
baltumā,
mierpilnā
klusumā ieskautus Ziemassvētkus un
ražīgu jauno 2017. gadu ikvienam
Zvārdes pagasta iedzīvotājam, darba
kolēģiem un mums visiem.
Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs
Imants Džulis ●

Lai Ziemassvētki Jums atnes ticību
tam, ko visvairāk vēlaties, bet Jaunajā
gadā, lai ir spēks un drosme šo vēlmi
piepildīt!
Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs
Edijs Mačukāns

klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts

Lāčplēša diena Saldus pilsētā
kas ir Latvijas brīvības cīņās kritušo
varoņu piemiņas diena, ko atzīmē
kopš 1919. gada 11. novembra.
Arī šogad Saldū par godu šai die
nai uz Saldus novada pašvaldības
administratīvās ēkas Striķu ielā 3
un uz ēkas Striķu ielā 2 tika veidotas gaismas projekcijas ar liesmiņām,
kuras iedzīvotāji varēja baudīt līdz
vēlam vakaram.

Gaismas projekcijas ar liesmiņām uz ēkas
Striķu ielā 2

Piektdien, 11. novembrī, Saldus
pilsētā tika atzīmēta Lāčplēša diena,

11. novembra pasākums iesākās
ar lāpu gājienu pa sveču ceļu, kurā
piedalījās ne tikai jaunsargi, zemessargi, Saldus pilsētas skolu skolēni
un pasniedzēji, bet arī dejotāji un
novada iedzīvotāji. Lāpu gājiens tika

organizēts pūtēju orķestra “Saldus”
ansambļa
patriotiskas
mūzikas
pavadījumā, ar klusuma brīžiem, kad
zvanīja baznīcu zvani.
Pēc gājiena notika Lāčplēša dienas
svinīgais koncerts O. Kalpaka laukumā
“Dedzi, mana liesmiņa!”. Uzrunu
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem teica
Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa, Saldus novada domes
Izglītības komisijas priekšsēdētājs
Juris Levics un Nodrošinājuma rotas
komandiera vietnieks virsleitnants
Dainis Adzereiko.
Koncertprogrammā piedalījās Saldus
novada p/a “Saldus TIKS centrs”
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jauktais koris “Saldava”, Novadnieku
pagasta deju kopa “Sadancis”, solisti
Raimonds Patmalnieks, Dace Tapiņa
un Uldis Fridrihsons. Pasākumu
vadīja Edīte Irbe un Ģirts Vitkovskis.
Pasākuma laikā iedzīvotāji aktīvi
piedalījās radošajās darbnīcās, kurās
varēja izgatavot nozīmītes, karodziņus

2016. gada DECEMBRIS

un piespraužamās svētku lentītes. Ar
siltu tēju, cepumiem un pašceptām
pankūkām apmeklētājus cienāja
Saldus zemessargi.
Lāčplēša
pasākuma
norisinājās
Bērnu un

dienas noslēgumā, pēc
O. Kalpaka laukumā,
svinīgs koncerts Saldus
jaunatnes centrā, kur ar

priekšnesumiem skatītājus priecēja
pūtēju orķestra “Saldus” ansambļa
koncerts Ulda Kunča vadībā.
Izsakām pateicību visiem pasākuma
dalībniekiem par atsaucību un
sadarbību.
Zane Šteina,
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

18. novembrī Saldū notika Valsts svētku pasākums

Saldus novada domes Goda rakstu, Atzinības rakstu un laikraksta “Saldus Zeme” balvu ieguvēji

18. novembrī Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
 otika svinīgs pasākums par godu Latvijas 98. gada
n
dienai.
Valsts svētku pasākumu atklāja Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa, kura klātesošos sveica svētkos
un izteica gandarījumu par to, ka Saldus novadā ir tik
daudz godprātīgu un čaklu iedzīvotāju.
Pasākuma laikā tika nosaukts Saldus novada domes
augstākā apbalvojuma – Goda pilsoņa – saņēmējs. Novada
domes augstāko apbalvojumu “Saldus novada Goda
pilsonis” pasniedza Edgaram Bergam – sportistam,
četrkārtējam Paralimpisko spēļu medaļniekam.
Tika pasniegti deviņi Saldus novada domes Goda
raksti:
• Baibai Rīterei – Saldus novada tekstilmāksliniecei, par
Saldus novada atpazīstamības veicināšanu, par aktīvu
un nesavtīgu darbu tūrisma un mākslas attīstībā;

18

• Laurai Liepiņai – Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
bijušajai direktorei, par godprātīgu darbu Saldus novada
kultūras, sporta, tūrisma, sabiedrisko un starptautisko
attiecību jomā;
• Guntai Kalniņai – Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldes vadītājai, par nesavtīgu darba
ieguldījumu lauku pagastu attīstībā Saldus novadā;
• Silvijai Skujevskai – SIA “Saldus medicīnas centrs”
ārstei, par ilggadēju, profesionālu darbu Saldus novada
iedzīvotāju veselības aprūpē;
• Birutai Samsonei – SIA “Lutriņi” galvenajai
grāmatvedei, par pašaizliedzīgu, godprātīgu un ilggadēju
darbu Saldus novada lauksaimniecības attīstībā;
• Valdai Krūmiņai – amatiermākslas kolektīvu vadītājai,
par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu
amatiermākslas kolektīvu kustības attīstībā un
saglabāšanā Saldus novadā;

2016. gada DECEMBRIS

		

• Agritai Ozoliņai – Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu
Saldus novada kultūrvides attīstībā, apzinot, saglabājot
un popularizējot kultūrmantojumu, vairojot iedzīvotāju
pašapziņu un lepnumu par savu novadu un novadniekiem;
• Verai Ogulei – Šķēdes pagasta iedzīvotājai, par patri
otismu, kā arī ilggadēju un apzinīgu darbu Šķēdes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
• Silvai Kleinbergai – laikraksta “Saldus Zeme” ziņu
redaktorei, par godprātīgi un profesionāli veikto darbu,
dodot nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada attīstībā,
vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu
novadu un tā cilvēkiem.
Saldus novada domes Atzinības raksti tika pasniegti:
• Aivaram Spradzim – SIA “Pampāļi” valdes
priekšsēdētāja vietniekam pamatražošanā, par mūža
ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu SIA “Pampāļi”
lauksaimniecības nozares attīstībā;
• Ārijai Meļķei – SIA “Pampāļi” galvenajai zootehniķei,
par ilggadēju, pašaizliedzīgu un augstu profesionālu
ieguldījumu SIA “Pampāļi” lopkopības nozares
izaugsmē un attīstībā;
• Zitai Laubertei – SIA “Pampāļi” agronomei, par
pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesionālu darbu SIA
“Pampāļi” augkopības nozares attīstībā un izaugsmē;
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• Vitai Vītolai – pirmsskolas izglītības iestādes “Graudiņš”
vadītājai, par ilggadēju, atbildīgu un radošu darbu
iestādes pedagoģiskā procesa nodrošināšanā, kā arī par
augstu profesionalitāti iestādes attīstības veicināšanā;
• Aigai Pūcei – pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
skolotājas palīdzei, par godprātīgu, kvalitatīvu, radošu
darbu un atsaucību gan sadarbībā ar bērniem, gan
kolēģiem;
• Indrai Kuģei – SIA “Saldus medicīnas centrs” ārstei,
par profesionālu ieguldījumu Saldus novada iedzīvotāju
veselības aprūpē;
• Īvam Brinteniekam – SIA “Saldus medicīnas centrs”
ārstam, par godprātīgu ieguldījumu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanā Saldus novada iedzīvotājiem;
• Janitai Jānītei – SIA “Saldus medicīnas centrs”
medicīnas māsai, par profesionālu ieguldījumu Saldus
novada iedzīvotāju veselības aprūpē;
• Intai Kaugerei – biedrības “Mūsu vārds” vadītājai
Nīgrandes pagastā, par aktīvu, ilggadēju pašiniciatīvu,
radošu un nesavtīgu darbu sabiedrības labā, nozīmīgu
ieguldījumu iedzīvotāju sabiedriskās dzīves organizēšanā
Nīgrandes pagastā;
• Dainai Andersonei – Nīgrandes pagasta bioloģiskās
saimniecības “Strauti” īpašniecei, par izaugsmi
veicinošu, nesavtīgu un godprātīgu darbu un Nīgrandes
pagasta popularizēšanu;

• Saulcerītei Šembelei – pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīlīte” audzinātājai, par ilggadēju un radošu darbu
bērnu emocionālajā un estētiskajā audzināšanā;

• Jānim Griķim – Kursīšu pagasta pārvaldes autobusa
vadītājam, par ilggadēju un godprātīgu ieguldījumu
Kursīšu pagasta attīstībā un rūpību brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandas darbā;

• Alvidam Pupšim – biedrības “Ezeres makšķernieku
klubs” valdes priekšsēdētājam, par aktīvu, radošu un
nesavtīgu darbu Saldus novada un Ezeres pagasta
attīstības veicināšanā;

• Skaidrītei Karlevicai – Lutriņu pagasta senioru kluba
“Cerība” vadītājai, par radošu, aktīvu, nesavtīgu darbu
un ieguldījumu Lutriņu pagasta senioru dzīves kvalitātes
uzlabošanā;

• Ivetai Beserei – Novadnieku pagasta keramiķei, par
ilggadēju un radošu darbu Novadnieku pagasta un
Saldus novada atpazīstamības veicināšanā;

• Jānim Dobelim – Zvārdes pagasta biedrības “Retro
vāģi” vadītājam, par ieguldījumu Zvārdes pagasta
popularizēšanā, Saldus novada kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un saglabāšanā;

• Inārai Svažai – Zaņas pagasta iedzīvotājai, par ilggadēju
sadarbību un atbalstu pagasta pasākumu organizēšanā
un Zaņas pagasta vārda popularizēšanu;
• Egilam Ernšteinam – Zaņas pagasta iedzīvotājam,
par ilggadēju sadarbību un atbalstu pagasta pasākumu
organizēšanā un Zaņas pagasta vārda popularizēšanu;
• Ivo Līcim – Zaņas pagasta iedzīvotājam, par ilggadēju
sadarbību un atbalstu pagasta pasākumu organizēšanā
un Zaņas pagasta vārda popularizēšanu;

• Marutai Opoļskai – Rubas pagasta bibliotekārei, par
ilggadēju ieguldījumu Rubas pagasta un Saldus novada
attīstībā;
• Dzidrai Šaulei – Jaunauces pagasta iedzīvotājai, par
mūža ieguldījumu Jaunauces pagasta un Saldus novada
attīstībā.
Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes balvu “Mērķtiecīgs
jaunietis nākotnei” saņēma Ilze Fišmeistere.
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

Svinīgajā pasākumā balvas pasniedza arī laikraksta
“Saldus Zeme” kolektīvs.
Balva “Savas zemes patriots” tika pasniegta Ainai
Ivanovai, balva “Aktīvs jaunietis”– Ēvaldam Kārkliņam,
balva “Ģimenes dvēsele” – Intai un Jānim Plāčiem, balva
“Cīnītājs sportā” – Edgaram Bergam, balva “Vadītājs
autoritāte” – Ausmai Turnelei, balva “Sabiedrības dzirks
tele” – Lindai Bergai, balva “Iedvesmojošs mākslinieks”–
Diānai Einmanei un balva “Nesavtīgs cilvēks” – Melitai
Blūmai.

2016. gada DECEMBRIS

Ar muzikāliem sveicieniem Latvijas valsts svētkos uzstājās
Aivas Pundiņas vokālās studijas audzēkņi, ģitārspēles
pavadījumu nodrošināja Andris Akermanis.
Noslēgumā svētku viesus priecēja koncerts, kurā uzstājās
Igo, Ieva Akurātere, Aivars Hermanis un pavadošā grupa. Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris
Normunds Laizāns.
Zane Sproģe
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Saldū viesojās sadraudzības pilsētas Tskaltubo delegācija
Vizītē Saldū ieradās: Tskal
tubo pašvaldības vadī
tājs Konstantīns Mami
seišvili, pilsētas padomes
priekšsēdētājs Paata Ahal
dze, pašvaldības vadī
tāja vietnieks Genādijs
Balančivadze un pilsētas padomes aparāta (pārvaldes)
vadītājs Koba Gurešidze.

Gruzijas delegācija viesojās Saldus novada pašvaldībā

No 21. līdz 25. novembrim
Saldus novada pašvaldība
uzņēma viesus no mūsu
visnesenākās sadraudzības
pilsētas Tskaltubo Gruzijā.

Sadraudzība ar šo skaisto
Gruzijas pilsētu sākās aptuveni pirms gada, un
sadarbības līgums tika
parakstīts šogad maijā.

Piecu dienu garajā vizītē
delegācija apskatīja gan
iestādes, gan uzņēmumus
Saldū un Saldus novadā.
22. novembrī delegācija
viesojās Saldus novada
pašvaldībā, kur tikās ar
Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu,

domes priekšsēdētājas vietnieku Didzi Konuševski,
novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Dubru un
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Sarmīti
Ozoliņu. Šai pašā dienā tika
apmeklēta Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu ēka,
Saldus sporta komplekss,
Saldus pilsētas bibliotēka,
sociālais dienests, bāriņtiesa
un pašvaldības policija, kā
arī Saldus medicīnas centrs.
Dina Neimeta, p/a “Saldus
TIKS centrs”
tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste ●

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AKTUALITĀTES
Saldū notika pasākums “Gada skolotājs”
4. novembrī Saldus novada skolotāji
no 15 skolām, 8 pirmsskolas izglītības
iestādēm un Saldus tehnikuma
pulcējās uz svētku pasākumu “Gada
skolotājs 2016”.

Pedagogu sumināšana pasākumā “Gada
skolotājs”
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Šis pasākums ir ikgadējs notikums,
kad no katras izglītības iestādes tiek
nominēts titula “Gada skolotājs”
ieguvējs – tas, kuru kolēģi, audzēkņi
un iestādes padome ir atzinuši par šīs

nominācijas cienīgu, tas, kurš šajā
gadā ir pozitīvi izcēlies pārējo kolēģu
vidū. Šogad titulu “Gada skolotājs”
ieguva 25 pedagogi.
Novada pašvaldības izveidota komisija izvērtēja izglītības iestāžu vadītājus
un piešķīra titulu “Gada vadītāja” piecu iestāžu vadītājiem un vietniekiem.
Komisija izvērtēja visus 25 “Gada
skolotājs” nominantus un, aizklāti bal-

2016. gada DECEMBRIS
sojot, izvirzīja AS “Swedbank” balvas
ieguvēju. Šogad vērtīgā AS “Swedbank” balva – dators – nonāca Saldus
vidusskolas skolotājas Baibas KalvesVištartes rokās. Viņa māca bioloģiju,
ķīmiju un dabaszinības. Kolēģi un
audzēkņi viņu raksturo kā taisnīgu,
prasīgu, atbildīgu un arī sirsnīgu,
iejūtīgu personību.

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Svētku pasākums šogad bija veidots
ar motīvu, ka katrs esam kā nošu līnija,
kā nots kopējā dziesmā, bet katram no
mums ir arī sava tuvākā dziesma, kura
saviļņo, dod spēku un arī raksturo mūs
kā cilvēku. Titula “Gada skolotājs”
ieguvēji uz skatuves tika aicināti katra
mīļākās dziesmas pavadījumā. Katrs
saņēma apliecinājumu par iegūto titu-

lu, savu fotogrāfiju ar “Gada skolotājs”
logo, ziedus un sirsnīgus apsveikumus
no saviem kolēģiem. Pasākumu vadīja
Edīte Irbe. Emocionālu baudījumu
sagādāja
Gintas
un
Kristapa
Krievkalnumuzikālie priekšnesumi.
Ilze Vītoliņa, Izglītības pārvaldes
metodiskā darba speciāliste●

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Zelta dzīpars gadu vainagā – tikšanās ar
Saldus novada Zelta pāriem

ciema zeltenītes bez puķēm nevar
uzrunāt, raisās sarunas par kolhoza
laikiem, par jaunību. Darbs tolaik
paņēma visu. Un četri bērni izauga
krietni. Jo arī bērniem ieaudzināts
darba tikums. Gadi nav mazinājuši
Ārijas mīlestību pret puķēm, joprojām
aprūpēts ir plašais puķu dārzs ap māju.
Jo stipras ģimenes pamatā, kā to allaž
uzsver Zelta pāri, ir darbs. Lai veselība
Jums, cienījamie Zelta pāri! Jūsu tuvo
cilvēku cieņa un mīlestība noteikti
atsver visas dzīves grūtības.

Zelta ģimenes svinīgajā pieņemšanā

Ik reizi, tiekoties ar pāriem, kuri
laulībā nodzīvojuši pusgadsimtu un
svin zelta kāzas, uzdodam jautājumu,
kas tas ir par noslēpumu, ka divi cilvēki
var tik garus gadus kopā nodzīvot. Un
ik reizi atbilde ir vienkārša – darbs,
cieņa, atbildība un piedošana. Šķiet –
pavisam vienkārši. Bet, cik ietilpīgi
ir šie vārdi, to zina tikai paši jubilāri.
Tiekoties ar šīm ģimenēm, nākas
secināt, ka stipra ģimene ir stipras
dzimtas pamats. Visiem jubilāriem
līdzās ir tuvākie un mīļākie cilvēki –
bērni, mazbērni ar savām ģimenēm.
1. novembrī Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa tikās ar Zelta
pāriem – Regīnu un Edvīnu Doniņiem,

Astrīdu un Valdi Balgalvjiem, Danutu
un Imantu Veseļuniem, Dainu un Jāni
Nātiņiem, kuri savu zelta gadadienu
atzīmēja 19. novembrī. Šīs tikšanās
allaž ir ļoti sirsnīgas. Šoreiz sarunas
arī par mūsu novadu, pilsētu, prieks
par sakārtoto vidi, kuru ikdienā reizēm
pat tā īsti neievērojam. Bet, pāri visam
– atmiņas par to, kā bija toreiz.
29. oktobrī zelta kāzu gadadienu
atzīmēja Vilhelms un Ārija Šmiti.
Sveicieni un laba vēlējumi tika vesti
uz Lutriņiem. Jubilāri apmulsuši,
satraukušies, nu gluži kā toreiz, pirms
50 gadiem. Pēc Raimonda Patmalnieka dziedātās dziesmas par brigadiera nodomu celt siltumnīcu, jo

Šmitu ģimene

Saldus novada pašvaldība Zelta
ģimenes sveic no 2013. gada 15.
maija, kad uz svinīgu pasākumu
tika uzaicināti Saldus novada Zelta
pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un
vairāk gadu. Suminātie pāri saņem
arī vienreizēju naudas balvu 71 eiro
apmērā.
Silvija Jakševica,
Saldus novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja ●
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PENSIONĀRU BIEDRĪBAS AKTUALITĀTES
Akordeonistu a
 nsamblis “Akords” koncertē Rīgā un Spārē

Akordeonistu a nsamblis “Akords”

29. oktobrī Saldus pilsētas
pensionāru biedrības an
samblis “Akords” pieda
lījās Rīgas pilsētas senioru vokālo ansambļu
sadziedāšanās
svētkos
“Katru zelta rudentiņu –
5”.
Kurzemi pārstāvēja Talsu novada sieviešu senioru vokālais ansamblis
“Irbenājs” un Saldus akor

deonu ansamblis “Akords”.
Pasākumā kopā piedalījās
24
ansambļi. Akordeonu ansamblis “Akords”
pirmo reizi savā karjerā
uzstājās Rīgas
Latviešu
Biedrības nama lielajā zālē,
un tas bija pārdzīvojums
dalībniekiem. Mums palū
dza uzspēlēt pirms sākuma,
lai “uzsildītu” publiku,
kura pamatā sastāvēja
no dalībniekiem un līdz

jutējiem. Plānoto divu
priekšnesumu vietā akordeonu ansamblis “Akords”
spēlēja vismaz 20 minūtes,
jo dalībnieki sāka dejot.
Visi pasākuma dalībnieki
parādīja augstu līmeni, kad
uzstājās Latvijas Neredzīgo
Biedrības Strazdumuižas
sieviešu ansamblis “Rudens
roze”, skatītājiem acīs
sariesās asaras, jo tas bija
emocionāls priekšnesums.
Bet ar šo koncertu akordeonu ansamblim “Akords”
darba diena nebeidzās.
Ansamblis bija ielūgts uz
Latvijas akordionistu salidojumu Spāres muižā, kura
sākums bija plkst. 19.00,
un no Rīgas devāmies uz
Spāri. Arī te mūs uzņēma
ļoti aizrautīgi – bijušās
skolas zāle bija klausītāju
pilna. Piedalījās arī kvartets

no Liepājas, kura sastāvā
spēlē mūsējie – Guntis
Ābols un Tamāra Paure.
Dalībnieki bija daudz un
koncerts noritēja līdz vēlai
nakts stundai. Mūsu seniori
godam izturēja garo dienu
un lielo slodzi.
Lai mēs varētu piedalīties
šajos pasākumos, liela
pateicība ir jāpasaka Saldus
novada domei un priekš
sēdētājai Indrai Rassai.
Tikai ar šo palīdzību mēs
varējām godam pārstāvēt
Saldus novadu un pierādīt,
ka arī lauku novados ir
aktīvi, darbīgi s eniori.
Kārlis Sergejevs,
Saldus pilsētas pensionāru
biedrības valdes
priekšsēdētājs;
LPF valdes loceklis●

DIABĒTA BIEDRĪBAS AKTUALITĀTES
Saldū atzīmē
Pasaules diabēta dienu
14. novembrī Saldus sociālā dienesta telpās tika atzīmēta
Pasaules diabēta diena.
Ar uzmundrinošiem vārdiem un laba vēlējumiem
pasākumu atklāja Saldus diabēta biedrības valdes
priekšsēdētājs Imants Švedrevics. Pasaules diabēta dienā
dalībniekus sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Saldus novada p/a “Sociālais dienests” vadītāja
Ina Behmane un Saldus medicīnas centra galvenā ārste
Ingrīda Kužniece. Uz pasākumu bija ieradušies viesi no
Liepājas un Dobeles.
Pasākuma laikā Saldus diabēta biedrības valdes
priekšsēdētājs Imants Švedrevics pasniedza Latvijas
diabēta federācijas pateicības rakstus Dzidrai Gūtmanei,
Baibai Šteinbergai un Viorikai Skripkarai par ilggadēju
ieguldījumu diabēta biedrības darbā. Pārējie aktīvisti
saņēma atstarojošās vestes, kuras dāvināja Valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknis.
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” bērni bija
sagatavojuši koncertu, kurš sasildīja un saviļņoja
pasākuma apmeklētājus. Mazie bērni kopā ar audzinātājām
bija sagatavojuši uzvedumu par akmentiņu, kas radīja
pozitīvas emocijas un atmiņas visa vakara garumā. Bērni
bija sarūpējuši pārsteiguma dāvaniņas, kuras pasniedza
visiem pasākuma viesiem. Dāvanās bija apgleznotas stikla
burciņas, kurās iekšā ielikta svecīte.
Pasaules diabēta dienā uz Sociālā dienesta kāpnēm tika
izliktas svecītes un ozolu zaros iekārti zili baloni, kas
simbolizē dzīvību un cerību.
Pasākuma noslēgumā viesi sēdās pie pašu sarūpētā rudens
velšu galda, kur notika degustācijas un recepšu apmaiņa.
Daži izteikti joki un veselības vēlējumi vakaru padarīja
neaizmirstamu. Šis notikums uzlaboja garastāvokli un
pašsajūtu visiem dalībniekiem.
Izsakām lielu pateicību visiem, kas piedalījās un sniedza
palīdzību šī pasākuma organizēšanā.
Aina Vieško, Saldus Diabēta biedrības pārstāve●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Noslēdzies projekts “Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu”
Kursīšu attīstības biedrība “KABata”
īstenoja projektu “Spēlē spēli – senu,
jaunu, veidotu”, kas tika realizēts
biedrības “KIT” izsludinātajā projektu konkursā “Radošā ideja vieno…”
(finansiāli atbalsta Saldus novada
projektu fonds biedrības projektā
“Radošā ideja vieno…”). Projektu
konkursā piesaistītais finansējums
540,72 eiro.
Projekta mērķis bija saturīga brīvā
laika pavadīšanas iespēju dažādošana
un radošo spēju attīstīšana bērniem un
jauniešiem Kursīšu pagastā, izmantojot dažāda veida spēles.
Projekta laikā iegādāta tehnika un
materiāli, kā arī apmaksāti pakalpojumi, lai izveidotu spēles, puzles
un organizētu spēļu dienu Kursīšu
pamatskolā.
Projektā iegādāts A3 laminators
un papīra giljotīna. Lai izgatavotu
lielformāta spēles, kuras var spēlēt
laukā un telpās, dažādās auditorijās,
tika iegādāta eļļas krāsa, saplāksnis,
krāsainais papīrs, laminēšanas plēves
un citi materiāli spēļu veidošanai.
No vecajām fotogrāfijām tika izga
tavotas septiņas dažāda lieluma
puzles ar Kursīšu pagasta vēsturisko
apbūvi, kuras vairs nav, tādā veidā

popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu. Attēls un apraksts par ēku dos
zināšanas visiem, kuri liks puzles.
Sadarbībā ar Saldus novada atmiņas
institūcijām (bibliotēkām, muzeju,
vēstures krātuvītēm), skolotājiem,
kultūras darbiniekiem un citiem interesentiem tika iesākta intelektuālās
spēles “Saldus novads” veidošana,
kurā tika apkopoti jautājumi par Saldus pilsētu un novada pagastiem,
ietverot tādas tēmas kā personības,
vēsture, kultūra, mūsdienas, daba un
citas. Tā kā ne visi pagastu ļaudis un
institūcijas atsaucās aicinājumam,
tad spēle nav pilnībā pabeigta, bet
iesāktais darbs tiks turpināts.
Projektā tika plānotas vairākas
aktivitātes – spēļu izstāde un meistarklase, spēļu veidošanas darbnīca,
spēļu diena.
6. oktobrī notika spēļu veidošanas
darbnīca, kuras laikā kursīšnieki,
izmantojot projekta laikā iegādāto
tehniku un materiālus, veidoja dažādas
lielformāta spēles – riču-raču, dambrete, domino, “Jautrie mērkaķīši”.
21. oktobrī Kursīšu pamatskolā notika projekta noslēguma pasākums
“Spēļu diena”. Skolēni un pieaugušie
tika sadalīti vairākās grupās, un kat-

J. Rozentāla Saldus Vēstures
un mākslas muzejs saņēmis
dāvinājumu no Latvijas
Bankas

rai grupai bija iespēja izmēģināt visas
piedāvātās spēles. Bija iespēja spēlēt
lielformāta spēles. Radoši varēja izpausties smilšu animācijas darbnīcā,
iepazīt Kursīšu kultūras vēsturi, liekot
dažādas puzles ar seno Kursīšu apbūvi,
iztrakoties piepūšamajās atrakcijās un
izzināt Saldus novadu intelektuālajā
jautājumu spēlē “Saldus novads”.
Liels paldies pasākuma atbalstītājiem
un sadarbības partneriem – Kursīšu
pamatskolai un tās darbiniekiem.
Plānoto seno un mūsdienu spēļu
izstādi un meistarklasi neizdevās
sarīkot mazās iedzīvotāju atsaucības
dēļ.
Projektā un tā aktivitātēs kopumā
iesaistīti gandrīz 100 Kursīšu pagasta
iedzīvotāji.
Projekts ir ilgtspējīgs, jo tā laikā
iegādātā
tehnika
tiks
izmantota citās biedrības un pagasta
institūciju aktivitātēs un pasākumos,
izgatavotās spēles varēs spēlēt
bibliotēkas apmeklētāji, bērni skolā
un bērnudārzā. Ja būs interese, spēles
varēs arī iznomāt citām Saldus novada
iestādēm un biedrībām.
Mārtiņš Lagzdons,
Kursīšu attīstības biedrība
“KABata” valdes priekšsēdētājs●

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs saņēmis
dāvinājumu no Latvijas Bankas – jauno eiro kolekcijas monētu ar krāsainu populārās gleznas “Princese ar
pērtiķi” attēlu.
Tas ir Latvijas Bankas veltījums nozīmīgajai mākslinieka
jubilejai. “Princese ar pērtiķi” ir viens no populārākajiem
Jaņa Rozentāla darbiem un zīmīgākajām simbolisma un
jūgendstila sintēzes liecībām Latvijas mākslas vēsturē.
Kolekcijas monētas grafisko dizainu veidojusi Sandra
Krastiņa, bet tās aversa plastisko veidojumu – Jānis Strupulis.

Eiro kolekcijas monēta ar krāsainu gleznas “Princese ar pērtiķi” attēlu

Ilze Pluģe, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste●

23

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Saldus jaunieši piedalījās
projektā Spānijā

Projekta dalībnieki no Latvijas Barselonas futbola stadionā

No 2.-10. oktobrim Spānijas pilsētā Badalonā norisinājās
projekts “Sports un kultūra dzīvē” (“Sports & Culture
for life”). Projektā piedalījās seši jaunieši no Saldus, kas
pārstāvēja Saldus jauniešu domi “Es un Mēs”.

Nedēļas garumā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar
jauniem cilvēkiem no Spānijas, Jordānijas un Tunisijas, ar neformālās izglītības metodēm caur sportošanu
iepazīt dažādas kultūras, kā arī iepazīt kultūru nacionālajā
vakarā. Jaunieši interesantā veidā, izmantojot orientēšanās
elementus, iepazinās ar skaisto Barselonu, devās klinšainā
piedzīvojumu trasē un pilnveidoja zināšanas ar neformālās
izglītības metodēm. Projektā jaunieši iemācījās jaunu spēli
ar nosaukumu korfball (līdzīgi kā strītbols, bet grozam
nav vairoga un noteikumi mudina sadarboties, nevis izcelties ar individuālo meistarību). Projekta laikā dalībnieki
mācīja korfbolu bērniem vietējās skolās un beigās pat
piedalījās turnīrā. Daži no jauniešiem ar korfbolu jau bija
nedaudz iepazinušies pirms gada projektā – apmācībās, kas
norisinājās Tunisijā.
Pēc projekta jaunieši atzina, ka korfbols ir interesanta
un laba spēle, kas attīsta komandas saliedētību. Latviešu
pārstāvji Raivo Pipars, Ēvalds Kārkliņš, Solveiga Birkenberga, Alvīne Paštore, Krista Pučko un Elīna Šulca ar šo
spēli vēlētos iepazīstināt arī Saldus novada iedzīvotājus un
paši sekmīgi šo sporta veidu attīstīt Latvijā.
Ēvalds Kārkliņš, projekta dalībnieks●

SPORTA AKTUALITĀTES
Ghetto Games pasākums jauniešu motivācijai
dus sportistiem. Treniņa beigās visus
sportotājus aizrāva konkurss ar Ghetto
Games balvām. Meitenēm konkursā
uzvarēja vieglatlēte Dana Gakute, bet
viņai ļoti ņipri turējās līdzi jaunā basketboliste Līva Hermane. Sīva cīņa
norisinājās arī zēnu konkurencē. Gala
rezultātā uzvarēja Jēkabs Mūrnieks no
orientēšanās sporta, bet otrais palika
vieglatlēts Aleksandrs Mūrnieks.
Konkursa uzvarētāji tika pie Ghetto
Games balvām.
Pēc labas fiziskās aktivitātes visiem
pasākuma dalībniekiem bija unikāla
iespēja noskatīties filmu “Inteliģentie
huligāni”.
Pasākuma dalībnieki

23. novembrī Saldus sporta
kompleksā notika Ghetto Games
pasākums, kurš kopā pulcēja daudz
jaunos sportistus.
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Visiem interesentiem bija lieliska
tikšanās ar Ghetto Basket līderi Jāni Āri
un vienu no Ghetto Basketčempioniem
Andri Epneru, kuri vadīja treniņu Sal-

Izskām pateicību visiem, kas
piedalījās un atbalstīja pasākumu.
Foto: Sergejs Gorjainovs
Saldus sporta skola●

JUBILĀRI DECEMBRĪ
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PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā

P/a “Saldus TIKS centrs” deju kolektīvu
Ziemassvētku
koncerts
“Čigānos
laizdamās, vilku biezu kažociņu”.
Koncertā piedalās: bērnu deju kolektīva
14.12. plkst. 19.00
“Dzīpars” dzeltenā grupa, TDA “Kursa”
un TDA “Kursa” studijas, deju kopa
“Bandava”, kapela “Strops”. Kuldīgas
ielā 3, sporta zālē. Ieeja bez maksas.
Jaunā gada pasākums O. Kalpaka
31.12. no plkst.
laukumā. Spēlēs DJ Anatolijs Dovgeļs.
23.00 līdz 2.00
Plkst. 24.00 svētku salūts.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
Saldū ar jaunu programmu viesosies
mūziķu apvienība “TEV TUVUMĀ”.
Uzstāsies Aija Andrejeva, Marts
Kristiāns Kalniņš, grupa “Putnu Balle”.
Ieejas biļete: 9 eiro. Bērniem līdz 7
16.12. plkst. 18.00 gadiem ieeja bez maksas.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms pasākuma
tā norises vietā.

Svētku gada noslēguma pasākums –
10.12. plkst. 18.00 V
 estarda Šimkus solokoncerts. Biļetes uz
pasākumu vairs nav pieejamas.

Saldus un Brocēnu novadu koru
Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS
DRAUDZES BAZNĪCĀ
Ziemassvētku koncerts “Meklētāja
Roze”. Rēzija Kalniņa un viņas draugi
28.12. plkst. 19.00 kopīgi sagatavojuši Ziemassvētku prog
rammu ar Imanta Kalniņa mūziku. Ieejas
biļete: 10 eiro.

26.12. plkst. 17.00

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Jelgavas ielā 6, Saldus sporta kompleksā
Ziemassvētku
izrāde
bērniem
“Kraukšķītis”. Nika Matvejeva un
Marata Samauska muzikālā izrāde
tapusi pēc Margaritas Stārastes pasakas
“Kraukšķītis” motīviem. Lomās: Zigurds
Neimanis, Pēteris Šogolovs, Raimonds
Vazdika, Madara Celma, Sandis Berg18.12. plkst. 16.00 holds u.c. Biļetes cena 5, 7 un 10 eiro.
Izrāde divos cēlienos, tās ilgums – 1
stunda un 40 minūtes.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms pasākuma
tā norises vietā.
Gadu mijas balle kopā ar grupu
“Brekšupekši”. Pasākuma norise pie
31.12. plkst. 22.00
galdiņiem ar pašu sagatavotu cienastu.
Vietu skaits ierobežots!
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12.12. plkst. 17.30 BDK “Dzīpars” Ziemassvētku koncerts.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Lielajā ielā 3b, Saldus Bērnu un jaunatnes centrā
Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā
deklarētajiem bērniem līdz 7 gadu ve27.12. plkst. 11.00 cumam, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes. Lūgums līdzi ņemt
bērna dzimšanas apliecību.
SALDUS PILSĒTĀ
Saldus Diabēta biedrība organizē
informatīvo semināru “Ēdīsim veselīgi,
ievērojot senču tradīcijas”. Pēc lekci9.12. plkst. 10.00
jas praktiskās nodarbības – vingrošana,
nepaceļoties no krēsla. Slimnīcas ielā 3a
(1. stāva zālē).
Saldus Diabēta biedrība organizē tikšanos
ar Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Saldus iecirkņa darbinieku.
9.12. plkst. 13.00
Tiks sniegtas atbildes uz klausītāju
jautājumiem. Slimnīcas ielā 3a (1. stāva
zālē). Būs iespēja izmērīt asinsspiedienu.
Ziemassvētku jampadracis t/c “Akvārijs”
Striķu ielā 10C kopā ar Ziemassvētku
17.12. plkst. 15.00
vecīti un ziemeļbriedi. Ziemassvētku
tirdziņš, rūķu spēles, radošās darbnīcas.
SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
Lielajā ielā 3b
Saldus novada pirmsskolas izglītības
7.12.-20.01.2017. iestāžu vizuāli un vizuāli plastiskās
mākslas izstāde “Piparkūkas stāsts”.
Ziemassvētku koncerts. Piedalās sporta
13.12. plkst. 18.00
deju klubs “Saldus”.
Koncerts “Kur mīt Ziemassvētku pasaka?”. Piedalās deju kolektīvi “Sienāzītis”,
15.12. plkst. 18.00
vokālais ansamblis “Notiņas”, kustību
teātris un skatuves studija.
SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”,
Lielajā ielā 3
Informatīva saruna “Kafija ar bankas
13.12. no plkst.
speciālistu par banku un nebanku
15.30 līdz 17.00 kredītiem,
uzņēmuma
dibināšanu,
studējošā kredītiem u.c.”.
20.12.-22.12.
Ziemassvētku noskaņu dienas.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Ulda Lākuta dzērienu pudelīšu kolekci6.12.-31.01.2017
jas izstāde ”Zaļā Pūķa” daudzveidība”.
Īras Rozentāles gleznu izstāde “Baltās
8.11.-31.12.
smaržas”.

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
11.11.-31.12.

Mākslas izstāde no muzeja krājuma
“Gods Saldum!”.

“Saldus ielu stāsti” – pētījums par Saldus
14.12. plkst. 18.00 ielām, stāsta muzeja vecākā speciāliste
Ilze Haruna.
Ziemassvētku
radošās
darbnīcas.
Visu decembri
Pieteikties pa tālr. 29357343.
14.01.2017.
Tikšanās ar Uldi Lākuti.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
ESIP konkurss “iESkaties”. Dalība:
14.12.-15.12.
bibliotēka un bibliotēkas mājas lapas
http://biblioteka.saldus.lv sadaļā ESIP.
Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
1.12.-30.12.
kalendārs: decembris”.
1.12.-30.12.
25.11.-9.01.2017
5.12.-30.12.
7.12. plkst. 11.00

Novadpētniecības konkursa “Rozentāls
manā pagastā” materiālu izstāde.
Foto izstāde “Ainavas pieradināšana”.
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidus
skolas audzēkņa Klāva Ozola darbu
izstāde.
Jauno grāmatu apskats, izsniegšana Saldus invalīdu biedrībā.

Jauno grāmatu apskats, izsniegšana Saldus pensionāru biedrības telpās.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7

8.12. plkst. 9.30

10. un 11.12.

Adventa tirdziņš no plkst. 10.00 līdz
15.00.

12.12. plkst. 19.00 Latvju danči kopā ar Saldus Danču klubu.
Visu mēnesi

Izstāde “Raibs kā zirga deķis “ – melnā
keramika un austie izstrādājumi.

Nodarbība “Saldus miesta stāsts” skolēnu
grupām. Pieteikšanās pa tel. 29443117.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1

Visu mēnesi
10.12.

Bārbalas dienas tirgus.

24.12.
Ziemassvētku tirdziņš.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts
basketbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
volejbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
florbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts telpu
futbolā.

9.12. plkst. 10.00

Finālsacensības
basketbolā
vidus
skolu grupā jauniešiem Saldus sporta
kompleksā.

9.12. plkst. 20.00

LBL2 spēle BK “Saldus” – BJBS “Rīga/
Rīdzene” Saldus sporta kompleksā.

10.12. plkst. 10.00 Dienvidu sporta spēles šaušanā Kalnos.

Finālsacensības
basketbolā
vidus
12.12. plkst. 10.00 skolu grupā jaunietēm Saldus sporta
kompleksā.
Sieviešu basketbola līgas spēle Saldus –
BK “Filter” Saldus sporta kompleksā.
Dienvidu sporta spēles volejbolā
17.12. plkst. 10.00
vīriešiem Nīgrandes sporta namā.
EZERES PAGASTĀ
16.12. plkst.18.30

Ziemassvētku tirdziņš Ezeres kultūras
namā.
Lielās Ziemassvētku egles atklāšanas
11.12. plkst. 14.00
pasākums Ezeres centra laukumā.
Ziemassvētku
pasākums
pirms
22.12. plkst. 13.00 skolas vecuma bērniem “Gražīgais
Ziemassvētku vecītis”.
11.12. plkst. 13.00

29.12. plkst. 13.00

Ziemassvētku pasākums pensionāriem
“Lai sirdī mīt svētku prieks”.

Ezeres bibliotēkas un biedrības “Mūsu
ligzda” veidota ceļojošā foto izstāde
Visu mēnesi
“Ezere pasaules acīs, pasaule ezernieku
skatījumā”.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Eglītes iedegšana pie Jaunauces tautas
9.12. plkst. 17.00
nama.
Piparkūku darbnīca – cepsim piparkūkas
vientuļiem, veciem pensionāriem. Jaun
22.12. plkst. 14.00
auces pagasta Dienas centrā.
23.12. apciemosim šos cilvēkus mājās.
Pirmsskolas vecuma bērniem Ziemas
svētku pasākums Jaunauces tautas namā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Izstāde “Rozentāls manā pagastā – InLīdz 31.12.
dra Roberta un Krista Tumova” Kursīšu
bibliotēkā.
Eglītes iedegšanas pasākums “Pasaka par
9.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku brīnumu” Kursīšu pagasta
Jaunajā zālē.
Ziemassvētku tirdziņš Kursīšu pa10.12. no plkst.
gasta Jaunajā zālē. Aicināti pieteikties
13.00 līdz 16.00. mājražotāji un tirgotāji pa tālr. 28328320
vai 63846680.
Vara Vētras koncerts un senioru
17.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku pasākums Kursīšu pagasta
Jaunajā zālē.
Ziemassvētku eglīte Kursīšu bērnudārza
19.12. plkst. 10.00
zālē.
NĪGRANDES PAGASTĀ
28.12. plkst. 12.00

Ziemassvētku koncerts, piedalās Liepājas
17.12. plkst. 15.00 teātra aktrise Sigita Jevgļevska. Pēc koncerta senioru balle Kalnu kultūras namā.
19.12. plkst. 17.00

Nīgrandes mūzikas skolas Ziemassvētku
koncerts Kalnu kultūras namā.
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Jaungada balle “Pārslu virpulī” Kalnu
kultūras namā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu pagastā un kultūras namā Lielā
13.12. plkst. 16.00 egles iedegšana un Ziemassvētku tirdziņš
(aicinām tirgotājus).
Ziemassvētku
pasākums
Pampāļu
20.12. plkst. 19.00
pamatskolā.
Ziemassvētku pasākums Pampāļu PII
21.12. plkst. 15.30
“Pumpuriņš”.
Ziemassvētku dievkalpojums Pampāļu
24.12. plkst. 11.00
draudzē.
RUBAS PAGASTĀ
Mākslas filma “Melānijas hronika”. Ieeja
12.12. plkst. 18.00
2.00 eiro. Rubas tautas namā.
Svētku egles iedegšana kopā ar folkloras
14.12. plkst. 16.30
kopu “Ruba” Rubas tautas namā.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Kad
zvani iezvana siltumu sirdī....” Piedalās
23.12. plkst. 18.00
Liepājas zvanu ansamblis. Rubas tautas
namā. Ieeja bez maksas.
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
Kursīšu amatierteātris ciemosies ar izrādi
26.12. plkst. 14.00
“Māra Ziemassvētku brīnums”. Rubas
tautas namā.
SALDUS PAGASTĀ
Saldus pagasta pensionāru gada balle
9.12. plkst. 14.00 “Uzbursim sevī prieku”. Pasākums
notiks Druvas kultūras namā.
Saldus pagasta iestāžu Ziemassvētku
10.12. plkst. 19.00
pasākums.
Ziemas saulgrieži, bluķa vilkšana Saldus
18.12. plkst. 15.00 pagastā. Rīko folkloras kopas “Druvas
Zemturi” un “Lira”.
1.01.2017. plkst. Saldus pagasta pārvaldes vadītājas A.
0.30
Liepas svētku uzruna. Svētku salūts.
Gadumijas balle. Spēlē grupa “Eja”.
Biļetes iepriekšpārdošanā 3.50 eiro.
1.01.2017. plkst.
Pasākuma laikā 1.01.2017. biļetes cena
1.00
5 eiro. Galdiņu rezervēšana pa tālr.
29145725.

ŠĶĒDES PAGASTĀ

31.12. plkst. 24.00

23.12. plkst. 13.00

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Šķēdes pakalpojumu centra zālē.

Ziemassvētku pasākums “Sanāksim kopā
23.12. plkst. 19.00 un iedegsim prieku…” Šķēdes pakal
pojumu centra zālē.
VADAKSTES PAGASTĀ
16.12. plkst. 13.00

Ziemassvētku pasākums pensionāriem
Vadakstes tautas namā.

24.12. plkst. 13.00

Ziemassvētku dievkalpojums Priedulas
baznīcā.

26.12. plkst. 11.00

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
Vadakstes tautas namā

Vecgada balle Vadakstes tautas namā.
Spēlēs Andris no Tukuma. Pieteikties
31.12. plkst. 22.00 varēs pie kultūras darba organizatores A.
Bleideles pa tālr. 25617380. Ieejas maksa
3 eiro.
ZIRŅU PAGASTĀ
16.12.

Ziemassvētku ieskandināšanas pasā
kums: Ziemassvētku egles iedegšana,
bluķa vilkšana pa pagasta centru, rotaļas.

17.12. plkst. 11.00

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
sabiedrisko aktivitāšu centrā “Citrons”.

17.12. plkst. 14.00 Kopā sanākšana pēcpusdiena senioriem.
Ziemassvētku balle ar ansambli
26.12. plkst. 20.00 “Brekšupekši” Zirņu pamatskolas sporta
zālē. Ieejas maksa 5.00 eiro.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Ziemassvētku koncerts. Uzstājas Zvārdes
17.12. plkst. 17.00 pagasta pašdarbības kolektīvi. Ieeja bez
maksas.
Ziemassvētku
pasākums
pagasta
17.12. plkst. 19.00
senioriem.
18.12. plkst. 14.00
31.12. pēc pusnakts

Ziemassvētku pasākums
zvārdeniekiem.

mazajiem

Jaungada balle. Galdiņa rezervēšana pa
tālr. 26426788. Ieejas maksa 3.00 eiro.

PAGASTU AKTUALITĀTES
Ezeres pagastā
Biedrība “Pa sentēvu pēdām” īstenoja
projektu “No sendienām nākt…” ar
biedrību “KIT” un “Mūsu ligzda” atbalstu. Projekta mērķis – veicināt un
radīt priekšnoteikumus informatīvai
kultūras mantojuma pieejamībai, kas
virzītu kultūrvēsturiskā, tradicionālā
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kultūras mantojuma, novadpētniecības
un tūrisma nozaru popularizēšanu Saldus novadā, Ezerē un Latvijas-Lietuvas pierobežā. Projekta galvenais uzdevums – izgatavot baroneses tērpu,
atbilstošu 18. gadsimta valkāšanas
tradīcijām. Tagad ezerniekiem ir sava
baronese fon Šarlote.
Projekta “Ezere Pasaules acīs, Pas-

aule ezernieku skatījumā” ietvaros
bibliotēkā varēja vērot fotoizstādi.
Fotomirkļos Ezeri iemūžinājuši:
Rūta Lapiņa, Gunārs Dambis, Inta
Vīnšteine, Jolanta Rubene, Oskars
Grumo. Ezeres bibliotēkā notika
radošā pēcpusdiena “Rozentāls manā
pagastā”, kurā atklāja gleznu izstādi;
projekti tapuši sadarbībā ar biedrību
“Mūsu ligzda”.

PAGASTU AKTUALITĀTES
Kursīšu pagastā

18. novembrī visi kursīšnieki tika
aicināti piedalīties “Gaismas ceļa”
12. novembrī Kursīšu pagasta veidošanā J. Rudzutaka ielā Kursīšos.
kapsētās notika mirušo piemiņas Aicinājumam atsaucās gandrīz 50 lieli
brīži “Svecīšu vakars”, kurā Tonija un mazi kursīšnieki, kuri palīdzēja
Spēlmane, Mārtiņš Lagzdons, Ilzīte aizdegt svecītes, nesa burciņas, pieGriķe, Daiga Buka un Viesturs Upe- lika roku, lai izgaismotu pagastu
nieks dziedāja dziesmas, runāja dzeju valsts svētkos. Paldies tiem, kuri ne
tikai šajā ielā, bet arī pie savām mājām
un lasīja siltus vārdus.
veidoja gaismas ceļu. Nu jau trešo
17. novembrī par godu Latvijas 98. gadu “Gaismas ceļš’ dara gaišāku un
dzimšanas dienai Kursīšos notika patīkamāku Valsts svētku dienu ne
pasākums “Mana dziesma Latvi- tikai kursīšniekiem, bet arī ciemiņiem
jai”. Pasākuma sākumā visi kopā un garāmbraucējiem.
nodziedājām valsts himnu “Dievs,
svētī Latviju!”. Pasākumu atklāja 4. novembrī Kursīšu bibliotēkas
kultūras darba organizatore Ilzīte vadītājam Mārtiņam Lagzdonam bija
Griķe. Pēc tam pagasta pārvaldes tas gods piedalīties pasākumā Raiņa
vadītājs Viktors Drukovskis teica un Aspazijas vasarnīcā Majoros, kur
svētku runu, pēc vadītāja runāja pulcējās Latvijas pašvaldību pubKursīšu pamatskolas direktore Irēna lisko bibliotēku vadītāji, Kultūras
Lagūna. Runātāji aicināja mūs būt ministrijas, pašvaldību, kultūras un
lepniem par mūsu dzimto vietu, būt IT nozaru pārstāvji, lai atzīmētu Publepniem par savu Latviju, lepoties ar lisko bibliotēku attīstības projekta
Kursīšu cilvēkiem, aicināja darīt labus “Trešais tēva dēls” 10 gadu jubileju,
ko ar Latvijas Republikas Kultūras
darbus un būt aktīviem.
ministrijas atbalstu rīkoja projekta
Pēc svētku uzrunām koncertā īstenotājs – Kultūras informācijas
piedalījās bērnudārza bērni, kuri sistēmu centrs. Tieši pirms 10 gadiem,
dziedāja dziesmas Latvijai, kā arī 2006. gada novembra sākumā, Latviskolas mazo klašu koris, ansamblis, jas valdība parakstīja līgumu ar Bila
dzejoļu deklamētāji, dejotāji, pagasta un Melindas Geitsu fondu par daudzu
amatierteātris “Kodols”, sieviešu miljonu finansiālu atbalstu Latvijas
vokālais ansamblis “Allegro” un bibliotēkām un to izaugsmei, uzsākot
bērnu vokālais ansamblis “Notiņas”. vērienīgo un sabiedriski nozīmīgo proPēc katra kolektīva uzstāšanās viens jektu “Trešais tēva dēls”. Pasākumā
no kolektīva dalībniekiem ielika uzstājās akustiskās ģitāras virtuozs
kopējā tīnē savu dzijas kamoliņu, Kaspars Zemītis un stīgu kvartets,
kurš simbolizēja dziesmu kamolu. kā arī aktrise un dziedātāja Madara
Šogad pirmo reizi mūsu skolas Botmane un komponists, mūzikas
skolēni bija sagatavojuši tautisko deju žurnālists Edgars Raginskis. Muzeja
priekšnesumu, jo šogad mūsu skolā speciālistu vadībā bija iespēja iepazīt
sāka darboties pulciņš, kur var apgūt Raiņa un Aspazijas atjaunoto muzeju.
tautiskās dejas. Pasākuma beigās visi
kopīgi nodziedājām dziesmu “Piena No 6. novembra līdz gada beigām
ceļš”, tā aicinot nekad neaizmirst Kursīšu bibliotēkā apskatāma izstāde
“Rozentāls manā pagastā – Indra
savas mājas, ģimeni un tautu.
Roberta un Krista Tumova”, kurā
Pasākuma izskaņā pagasta pār eksponēti abu kursīšnieču darbi – glezvaldnieks un kultūras darba organi- nas, zīmējumi, grāmatu ilustrācijas un
zatore pateicās kolektīvu vadītājām keramikas darbi.
un dalībniekiem par ieguldīto darbu
6. novembrī Kursīšu bibliotēkā
sirsnīgā koncerta sagatavošanā.

pulcējās interesenti, draugi, bijuši un
esošie kursīšnieki, radinieki, lai atklātu
Indras Robertas (Tumovas) un Kristas Tumovas darbu izstādi. Pasākumā
laikā meitenes pastāstīja par sevi,
savām darba gaitām, iepazīstināja
ar savu ceļu mākslā. Pasākuma laikā
skanēja apsveikuma vārdi. Pasākumu
vērtēja un tajā piedalījās arī Saldus
pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe
Aija Pelīte.
Izstāde un pasākums notika Saldus pilsētas bibliotēkas organizētā
novadpētniecības konkursa Saldus
un Brocēnu novadu bibliotēkām
“Rozentāls manā pagastā” ietvaros.

Nīgrandes pagastā
4. novembrī ar piemiņas brīdi Bandzeru kapos un atmiņu vakaru Kalnu
kultūras namā tika pieminēts kinoamatieris un nīgrandnieks Kārlis
Jankovskis viņa 100. dzimšanas dienā.
K. Jankovskis daudzu atmiņās palicis
kā sirsnīgs, visu daiļo mīlošs cilvēks,
kas savās filmās un fotogrāfijās
iemūžinājis kolhoza dzīvi, ļaužu darbu
un dabas skaistumu, atstājot paliekošu
vēsturisko mantojumu. Atmiņu vakaru
kino noskaņās organizēja Kārļa
Jankovska mazbērni un mazmazbērni
ar Nīgrandes pagasta pārvaldes atbalstu. Sirsnīgā filmā atmiņās par jubilāru
dalījās viņa māsa, brālis, bērni un
mazbērni. Bija iespēja noskatīties arī
Kārļa Jankovska veidotās filmas gan
digitālajā, gan oriģinālajā versijā,
priecāties par jubilāra kameras tvertajiem skaistajiem dabas skatiem un
atsaukt atmiņā aizgājušo gadu notikumus.
12. novembrī pilnu Kalnu kultūras
nama zāli pulcēja Mārtiņa Brauna 65
gadu jubilejas koncerttūres “Darbi
un nedarbi” pirmais koncerts. Ar
labi zināmām un mazāk dzirdētām
kompozīcijām priecēja pats jubilārs,
kā arī jaunie dziedātāji Ieva Sutugova,
Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš un
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Atis Ieviņš. Īpaši pacilājoši koncertā
izskanēja
kompozīcija
“Saule,
Pērkons, Daugava” jauktā kora “Saldava” izpildījumā.
Sagaidot
Latvijas
Republikas
proklamēšanas 98. gadadienu, Nīg
randes pagasta Kalnu kultūra namā
svētku koncertu “Ai, zeme, zemīte,
Tu ozolu vainagos vīta” sniedza VEF
Kultūras pils vīru trio “Harada” un
Gita Johansone. Patriotiskās un sirdij
tuvās latviešu tautasdziesmas mijās ar
dzejas rindām, radot svinīgu un jauku
svētku atmosfēru.

Pampāļu pagastā
12. novembrī Pampāļu kultūras namā
notika komandu erudīcijas spēle “Savu
zemi mīlot.” Komandu līderi bija
Pampāļos zināmi un svarīgi cilvēki,
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs
Gints Homanis un SIA “Pampāļi”
personāldaļas
vadītāja
Sarmīte
Velaviča. Spēles mērķis bija raisīt
pampāļnieku interesi un noskaidrot
viņu zināšanas par savu dzimto ciematu – Pampāļiem. Spēle sevī iekļāva
sešas aizraujošas aktivitātes, ieskaitot spēles finālu. Tika pārbaudītas
dalībnieku zināšanas par Pampāļu
un Pampāļu skolas vēsturi, zināmām
personībām, skolas direktoriem. Kā
deserts komandām bija spēles fināls,
kurā bija pēc attēliem jāatpazīst vietas
Pampāļos, interesantāku šo aktivitāti
padarīja tas, ka daži attēli bija no
vēsturiskiem laikiem. Abas komandas bija ļoti zinošas un aktīvas, tomēr
veiksme turējās Sarmītes Velavičas
pusē, kā rezultātā šī komanda kļuva
par spēles “Savu zemi mīlot” 2016.
gada uzvarētājiem. Spēlēs beigās
gan komandas, gan līdzjutēji tika
iepriecināti ar gardu svētku torti.
Valsts svētku pasākums Pampāļu
kultūras namā sākās ar aicinājumu
latviešiem, kuri uzcēluši savu valsti,
kuri izturējuši Sibīrijas un nāves
nometņu mokas, kuri karojuši dažādās

30

ierakumu pusēs, nekad nesakot:
“Es nevaru vai es negribu!”. Jādara
pašiem, jādara priekš sevis. Nečīkstēt
un nekurnēt, bet būt noteicējiem. Teikt
un darīt sev un Latvijai!
Tika aizdegtas sveces, skandētas
dziesmas un dejotas dejas. Koncerts
bija sveiciens Latvijai dzimšanas
dienā, tas bija sveiciens arī tiem, kuri
par ilggadēju un raženu darbu SIA
“Pampāļi” saimē tika apbalvoti ar Saldus novada Pampāļu pagasta pārvaldes
Atzinības rakstiem: Līga Opolta, Valda Brazdauska, Inese Bužoka, Benedikts Tupiks, Sergejs Ščerbaņenok,
Aivars Mucenieks, Regīna Vilčinska,
Vija Šteina, Ilmārs Polis, Ēriks Šēniņš.
Svētku izskaņā baudījām
“Pampāļi” sarūpēto torti.

SIA

Paldies visiem, kuri piedalījās jaukajā
koncertā! Paldies visiem, kuri palīdzēja
veidot Valsts svētku pasākumu. Īpašs
paldies Ingai Melnbārdei par burvīgo
zāles noformējumu.

Vadakstes pagastā
24. oktobrī notika pasākums
“Rozentāls
manā
pagastā
“Kopspēks””. Par Rozentālu Vadak
stes pagastā izraudzīta Elīza Elizabete Apriķe, kura pasākumā stāstīja
savu dzīves stāstu un daiļradi. Saldus
novada pašvaldības Rubas pamat
skolas vizuālās mākslas skolotāja
Inita Volberga dalījās atmiņās
par Elīzas Elizabetes izaugsmi,
viņas ieinteresētību gleznošanā un
piedalīšanos daudzās novada un valsts
vizuālās mākslas olimpiādēs. Elīzas
Elizabetes mamma Inguna Apriķe
pastāstīja par meitas pirmajiem soļiem
mākslas pasaulē, par viņas apņēmību,
uzdrīkstēšanos parādīt sevi ne tikai
novadā, Latvijā, bet arī Kanādā, kur
aktīvi iesaistījās Toronto latviešu
vietējās aktivitātēs un apguva rotu
darināšanu. Klātesošie varēja apskatīt
arī jaunās mākslinieces gleznu izstādi.

8. novembrī notika pasākums
pieaugušajiem “Lai par dzirksteli
tieku”, kur pagasta iedzīvotāja Inta
Tuza prezentēja savu dzejoļu grāmatu
un lasīja dzeju. Bibliotēkas vadītāja
izteica pateicību Intai par literātu
biedrības “Spārni” izdoto grāmatu
dāvinājumu bibliotēkai. Pasākuma
apmeklētāji sveica vietējo dzejnieci
un novēlēja, lai top vēl kāda Intas
dzejas grāmata.

Zvārdes pagastā
Lāčplēša diena ir īpaša katram Striķu
skolas audzēknim, skolotājam un
skolēnu ģimenēm. Katru gadu tiek
veidots Gaismas ceļš no skolas līdz
Striķu muižai.
Beidzoties mācību stundām, bērni
kopā skolotājiem un vecākiem
noskatījās filmu “Rīgas sargi”. Pēc
filmas bērnus, vecākus, skolotājus un
skolas absolventus sagaidīja Zvārdes
pagasta dāvana – dziesminieka,
apbrīnojami spēcīgas balss īpašnieka
un īstena Latvijas patriota Ulda
Kākuļa koncerts, kas visus noskaņoja
vakara centrālajam notikumam –
Gaismas ceļam.
Tradicionāli Gaismas ceļa veidošanā
piedalās skolēni, viņu ģimenes,
Zvārdes pagasta iedzīvotāji, skolas
absolventi. Bērni īpaši gaida šo svinīgo
pasākumu, kad, lāpu izgaismots, tiek
veidots mirdzošs svecīšu ceļš. Arī
tā ir tradīcija, ka gājiena noslēgumā
visus tā dalībniekus muižas parkā pie
ugunskura sagaida pagasta pārvaldes
vadītājs Imants Džulis un pārvaldes
darbinieki. Vakars noslēdzās omulīgās
sarunās pie tējas un cepumiem.

Informāciju sagatavoja pagastu
kultūras darbu vadītāji, sporta darba
vadītāji, bibliotekāri un dienas centru
darbinieki.●
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Notika Saldus novada kultūras darbinieku svētki
un radošu darbu, apbalvoja šādus
kultūras nozares speciālistus, kuri
2016. gadā atzīmē darba jubilejas
Saldus novada kultūras iestādēs:
• Pēteri Veitneru, Saldus mūzikas
skolas sitaminstrumentu klases
pedagogu, atzīmējot 40 gadu darba
jubileju;
• Guntu Krauleri, Saldus mākslas
skolas vizuālās mākslas skolotāju,
atzīmējot 30 gadu darba jubileju;
• Zaigu Vēju, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” kultūras projektu
vadītāju, atzīmējot 35 gadu darba
jubileju;
“Gada kultūras darbinieks 2016” – Agrita Ozoliņa

2. decembrī Saldus Bērnu un
jaunatnes centra zālē notika Saldus
novada kultūras darbinieku svētki,
kur pasniedza Saldus novada domes
Pateicības un Atzinības rakstus.
Tika nosaukts arī Gada kultūras
darbinieks.

• Ingai Gricmanei, Zirņu pagasta
Butnāru bibliotēkas vadītājai,
atzīmējot 10 gadu darba jubileju;

• Elitu Sproģi, Jaņa Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja vecāko
speciālisti mākslas jautājumos,
atzīmējot 40 gadu darba jubileju;

• Uldim Kuncim, Saldus mūzikas
skolas pūšaminstrumentu pedagogam, atzīmējot 10 gadu darba jubileju.

• Māru Ēberliņu, Nīgrandes pagasta
bibliotēkas vadītāju, atzīmējot 45
gadu darba jubileju.

Saldus novada kultūras darbiniekus
uzrunāja un sveica Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa.

• Anitai Grīslei, Saldus pilsētas
bibliotēkas Informācijas resursu
attīstības un metodiskā darba
nodaļas vadītājai, atzīmējot 15 gadu
darba jubileju;

Saldus novada domes Pateicību par
godprātīgu, profesionālu un radošu
darbu kultūras nozarē pasniedza
speciālistiem, kuri 2016. gadā atzīmē
apaļas darba jubilejas Saldus novada
kultūras iestādēs:
• Marijai Sukutei, Pampāļu pagasta
bibliotēkas vadītājai, atzīmējot 5
gadu darba jubileju;
• Vinetai Mickēvičai, Jaunlutriņu
pagasta bibliotēkas vadītājai, atzī
mējot 5 gadu darba jubileju;
• Inārai Kārkliņai, Pampāļu pagasta
kultūras darba organizatorei, atzī
mējot 10 gadu darba jubileju;
• Aijai Mežiņai, Saldus pilsētas
bibliotēkas vadītājai, atzīmējot
10 gadu darba jubileju;

Goda nosaukumu “Gada kultūras
darbinieks” par mērķtiecīgu, nesav
tīgu, iniciatīvas un radošuma pilnu
darbu Saldus novada kultūras dzīvē
2016. gadā ieguva Agrita Ozoliņa,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja direktore.

• Ilzei Harunai, Jaņa Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeja Par
mērķtiecīgu,
nesavtīgu,
vecākajai speciālistei vēstures iniciatīvas un radošuma pilnu darbu
jautājumos, atzīmējot 20 gadu Saldus novada kultūras dzīvē apbaldarba jubileju;
voja arī “Gada kultūras darbinieks”
• Iritai Rasai, Saldus mūzikas skolas nominācijas pretendentus:
klavierspēles pedagoģei, atzīmējot
20 gadu darba jubileju;

• Ligitu Ķieni, Nīgrandes pagasta
Kalnu kultūras nama vadītāju;

• Vitai Ramatei, Saldus mūzikas
skolas klavierspēles pedagoģei,
atzīmējot 20 gadu darba jubileju;

• Ingūnu Balceri, Jaunauces muižas
pārvaldnieci;

• Ligitai
Popsujēvičai,
Lutriņu
pagasta
bibliotēkas
vadītājai,
atzīmējot 45 gadu darba jubileju.

• Zaigu Vēju, Saldus novada p/a
“Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” kultūras
projektu vadītāju;

Ar Saldus novada domes Atzinības
rakstu par godprātīgu, profesionālu

• Līgu Šauli, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
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un sporta centrs” tūrisma konsultanti Kapelleru namā;

kultūras darba vadītāja profesionālās
kvalifikācijas iegūšanu;

• Ievu Adzereiko, Saldus pilsētas
bibliotēkas bērnu literatūras centra
bibliotekāri.

• Simonu Radoviču, Saldus mūzikas
skolas pedagoģi, par maģistra grāda
iegūšanu ērģeļspēles specialitātē
Latvijas Mūzikas Akadēmijā.

“Dzīve kā kino, kino kā dzīve”
vadīja un ar skaistiem muzikāliem
priekšnesumiem uzstājās Ainars
Ančevskis un Agnese Cīrule, ēnu
teātra priekšnesumus pasākumā rādīja
Saldus novada un Saldus Tautas teātra
jaunieši Ievas Vorobjovas vadībā.

Savukārt, par šogad iegūtu augstāko
izglītību sumināja:
• Mārīti Leibu, Jaunauces kultūras
darba organizatori, par profesionālā
bakalaura grāda kultūras vadībā un

Pasākumā sumināja arī sešus jaunos
speciālistus, kas sākuši darbu kultūras
nozarē Saldus novadā.
Pasākumu

kultūras

darbiniekiem

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs”sabiedrisko attiecību
speciāliste●

Saldus pilsētas lielajā eglē iedegtas Ziemassvētku gaismiņas
v isiem novēlēja priecīgu
Ziemassvētku gaidīšanas
laiku! Pēc svētku uzrunas
Saldus pilsētas lielajā eglē
iededzās gaismiņas.
O. Kalpaka laukumā notika Ziemassvētku tir
dziņš, kur ikvienam bija
iespēja iegādāties dāvanas
svētkiem.
Neskatoties uz vēso laiku,

3. decembrī svinīgi tika iedegtas Ziemassvētku gais
miņas Saldus lielajā eglē.
Uz eglītes iedegšanas
pasākumu bija ieradušies
kupls skaits gan mazi, gan
lieli skatītāji. Pirms lielās
Saldus egles iedegšanas
tika izstāstīta muzikālā
pasaka
“Ziemassvētku
vecīša cimdiņš”, kuru
stāstīja pasaku burvis Jānis
Skanis, galma āksts Atis
Auzāns un pelīte Pīka, kuru
atveidoja Samanta Tīna.
Aktieri pasakā iesaistīja
arī mazos un lielos saldeniekus, kuri iejutās lāča,
mazo pelīšu, eža un lielīgā

bērni
aktīvi
darbojās
radošajās darbnīcās un devās
izjādēs ar zirgu. Ar rotaļām
un spēlēm izklaidēja Rūķis
un ziemeļbriedis Rūdolfs.
Pasākuma laikā apmeklētāji
varēja cienāties ar siltu tēju
un cepumiem.
Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste●

zaķa lomās. Visiem kopā
izdevās pastāstīt pasaku
par Ziemassvētku vecīša
cimdiņu.
Pēc
teātra
izrādes
 aldus novada domes
S
priekšsēdētāja Indra Rassa
uzrunā iedzīvotājiem novē
lēja mieru katram savā
sirsniņā un mieru pasaulē.
Priekšsēdētāja
aicināja
visus
kopā
apzināties
cik mēs patiesībā esam
bagāti un uzsvēra, ka mēs
noteikti esam tik bagāti,
lai dalītos mīlestībā un
sirsnībā ar apkārtējiem.
Nobeigumā Saldus novada
domes
priekšsēdētāja
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