2013. gada DECEMBRIS

APSVEIKUMS

AKTUALITĀTES
Saldus novadā gaida Ziemassvētkus
Saldus novadā jau pirmajā Adventē tika iedegta Saldus lielā
egle. Liepājas leļļu teātris mazos saldeniekus iepriecināja ar izrādi
un kustīgām aktivitātēm un tautas deju ansamblis „Kursa” – ar deju
uzvedumu. Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis
Konuševskis visus klātesošos sveica pirmajā Adventē.
Saldū, Kapelleru namā, notiek dažādas nodarbības, kurās veido svētku rotājumus, piemēram, 15. decembrī - puzuru gatavošana,
bet 21. decembrī pasākumu “Ziemassvētku Jampadracis” ar svētku
tirdziņu un dažādām Ziemassvētku darbnīcām, līdz 22. decembim
skolēnu grupām iespējams pieteikties arī nodarbībām Adventa noskaņās.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā līdz 27. decembrim iespējams apmeklēt Ziemassvētku darbnīcu muzejā „Mana
dārgā eglīte”.
Dažādas svētku gaidīšanas laika aktivitātes notiek arī novadā.
Gandrīz katrā pagastā notiek kāda radoša darbnīca Ziemassvētku
rotājumu radīšanai. Un, tuvojoties svētkiem, arī pagastos tiks iedegtas lielās svētku egles, piemēram, Zirņu pagastā – 13. decembrī,
Kursīšu un Ezeres pagastos 15. decembrī un Rubas pagastā – 17. decembrī. Ar visu pasākumu plānu Saldus novadā decembim varat iepazīties šī
informatīvā izdevuma beigās.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas cents” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 28. novembra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
ni.

1.

Iecelt Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Gintu Homa-

2.
Iecelt Egitu Eversoni par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktori ar
2014. gada 2. janvāri.
3.
Iecelt Mārtiņu Bergmani par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Radio” direktoru ar 2014. gada 2. janvāri.
4.
Apstiprināt grozījumus Saldus speciālās pirmskolas izglītības
iestādes „Cerībiņa” nolikumā.
5.
Apstiprināt grozījumus Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas nolikumā.
6.
Apstiprināt grozījumus Saldus mākslas skolas nolikumā.
7.
Apstiprināt grozījumus Saldus mūzikas skolas nolikumā.
8.
Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 26.
septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par grozījumiem 2009. gada
17. decembra saistošos noteikumos Nr. 21 „Par personu aprūpi mājās
Saldus novadā””, precizējot saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu.
9.
Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 26.
septembra saistošos noteikumos Nr. 28 „Par pabalstiem audžuģimenei”.
10. Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošos noteikumos Nr. 40 „Par sociālajiem pabalstiem”.
11.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 54 „Par grozījumiem 2010.
gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2 „Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem””.
12. Apstiprināt SIA „Lattelecom” iesniegto pieaugušo neformālās
izglītības programmu „Datorzinības ar priekšzināšanām” - 12 stundas.
13. Atbrīvot Gundaru Samošku no Saldus novada domes mājokļu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Gundaru Samošku no
minētās komisijas sastāva. Apstiprināt Kristapu Osi par Saldus novada
domes mājokļu komisijas locekli.
14. Atbrīvot Daci Vārnu no Saldus novada domes mājokļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Daci Vārnu no minētās
komisijas sastāva. Apstiprināt Valdi Gūtmani par Saldus novada domes
mājokļu komisijas locekli.
15. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „CSK Kurzemnieks” sabiedriskās aktivitātes „Sporta kostīmu iegāde Saldus jauniešiem un bērniem grieķu – romiešu cīņā” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „ŽIVICA” sabiedriskās aktivitātes
„Ziemassvētku brīnums” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200
apmērā biedrībai „Džudo klubs LIDO - SALDUS” sabiedriskās aktivitātes „Saldus novada atklātās meistarsacīkstes Brazīļu Džiu Džitsu
NO-GI un GI 07. – 08.12.2013” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu
Ls 163 apmērā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja”
sabiedriskās aktivitātes „Brīvprātīgā darba nozīmīguma akcentēšana
Latvijas Sarkanā Krusta 95 gadu jubilejā” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 146 apmērā biedrībai „VELTE” sabiedriskās aktivitātes
„Maziņie - Salidosim” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupa” sabiedriskās
aktivitātes „Saldus novada rokdarbnieku un mākslinieku darbu izstāde
„Balta, balta ziema nāca”” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 195
apmērā biedrībai „Durvis uz radīšanu” sabiedriskās aktivitātes „Vokālās grupas „Druvas Toņa” vizuālā tēla uzlabošana” realizācijai; piešķirt
līdzfinansējumu Ls 197,20 apmērā biedrībai „Koris Varavīksne” sabiedriskās aktivitātes „Ziemassvētku koncerts” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „SANTE” sabiedriskās aktivitātes
„Esi aktīvs svaigā gaisā” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200
apmērā biedrībai „Saldus motoklubs” sabiedriskās aktivitātes „Skijoringa formas kreklu izgatavošana” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
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16. Apstiprināt Saldus novada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem nolikumu.
17. Apstiprināt Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta
fonda nolikumu.
18. Atbrīvot Kristapu Osi no Saldus novada domes uzņēmēju
konsultatīvās padomes locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Kristapu
Osi no minētās komisijas sastāva.
19. Iesniegt projektu „Starptautiskā kultūras apmaiņa jaunu mūzikas un mākslas programmu izveidei”, ar projekta kopējo budžetu 70
000 EUR Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014.
gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana
un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”.
Apstiprināt projekta „Starptautiskā kultūras apmaiņa jaunu mūzikas un
mākslas programmu izveidei” attiecināmās izmaksas 70000 EUR. Nodrošināt pašvaldības finansējumu daļu 5% apmērā, kas ir 3500 EUR, kā
arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā.
20. Iesaistīties sadarbības pasākumā „Attīstām novadus”, noslēdzot līgumu ar SIA „3ZD”. Piešķirt pašvaldības finansējumu LVL 2420
sadarbības projekta īstenošanai – LVL 18152013. gadā, LVL 605,00
2014. gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
21. Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, Zirņu pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – automašīnu, kravas kaste, Ford Transit, izlaides
gads 1995.
22. Izdarīt grozījumus 2010. gada 29. jūlija noteikumos Nr. 4 „Par
Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību”.
23. Izdarīt grozījumus 2011. gada 11. augusta noteikumos Nr. 8
„Noteikumi par Saldus novada pašvaldības darbinieku materiālo stimulēšanu”.
24. Apstiprināt noteikumus „Par Saldus novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.
25. Izdarīt Saldus novada pašvaldības 2012. gada 27. septembra
nolikumā „Par sportistu un treneru naudas balvām” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt nolikuma pielikums nr. 1 tabulas „Balvu apmēri” saīsinājumu „LVL” pret vārdu „euro”.
26. Izdarīt grozījumus Saldus novada pašvaldības 2010. gada 20.
maija nolikumā „Par pedagogu naudas balvām konkursos un sacensībās
un par nomināciju izglītībā „Gada skolotājs” .
27. Izdarīt grozījumus 2013. gada 22. augusta nolikumā „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
28. Izdarīt grozījumus 2011. gada 26. maija nolikumā „Saldus novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa”.
29. Izdarīt grozījumus 2013. gada 21. februāra nolikumā „Saldus
novada pašvaldības projektu fonda nolikums”.
30. Izdarīt grozījumus 2010. gada 30. septembra nolikumā „Par
Edgara Dunsdorfa prēmiju un tās piešķiršanu”.
31. Izdarīt grozījumus Saldus novada pašvaldības 2010. gada 22.
aprīļa noteikumos Nr. 2 „Par dienas naudu izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”.
32. Izdarīt grozījumus Saldus novada pašvaldības 2010. gada 22.
aprīļa noteikumos Nr. 4 „Par reklāmas laukumu izvietošanu un uzturēšanu Saldus novada pašvaldības interneta mājas lapā”.
33. Izdarīt grozījumus Saldus pilsētas domes 2008. gada 13. marta
noteikumos Nr. 1 „Transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas atļaujas
izsniegšanas noteikumi”.
34. Piešķirt papildu finansējumu būvniecības darbiem „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Šķēdes ciemā, Šķēdes pagastā, Saldus novadā 1. kārta” Ls 2530,64 ERAF projekta „Saldus novada
Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
35. Apstiprināt samaksu par Vadakstes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
36. Apstiprināt maksas pakalpojumus (t.sk. PVN) Saldus novada
pašvaldības Saldus 2. vidusskolā.

DOMES SĒDE
37. Apstiprināt maksas pakalpojumus Saldus novada pašvaldības Dzimtsaraksta nodaļā.
38. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 55 „Grozījumi 2013. gada 24. janvāra Saistošos noteikumos Nr. 4 „Par Saldus novada domes 2013.
gada budžetu””.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami
Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

AKTUALITĀTES
Sudraba karotītes pasniedz 24 meitenēm un 24 puikām
Saldus novadā notika pasākums jaundzimušajiem–
sudraba karotīšu svinīgā pasniegšana. Šoreiz šīs piemiņas veltes tika pasniegtas 48 jaundzimušajiem – 24
meitenēm un tikpat – puikām. Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa novēlēja, lai šīs sudraba karotītes bērniņiem paliek kā piederības zīme novadam
visu mūžu.
Šoreiz sudraba karotītes ar Saldus novada simboliku
tika pasniegtas vienam bērniņam, kurš ģimenē ienācis
astotais, vienam bērniņam, kurš ir piektais, diviem - ceturtajiem bērniņiem ģimenē, trīs - trešajiem bērniņiem
ģimenē, 14 otrajiem bērniņiem ģimenē un 27 pirmajiem
bērniņiem ģimenē. Ģimene saņem arī vienreizēju Saldus novada pašvaldības bērna piedzimšanas pabalstu
100 latu apmērā.
Ar jaukām dziesmām klātesošos priecēja Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” bērni.
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica uzsvēra, ka Saldū dzimstība šogad ir
pozitīvi dzimstības rādītāji. Jau tagad Saldus novadā
piedzimuši vairāk bērnu nekā pērn.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Meklējam Saldus novada īpašo ēdienu
P/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” sadarbībā ar Saldus novada ēdinātājiem uzsāk
akciju „Meklējot Saldus novada īpašo ēdienu”, kuras laikā iedzīvotājiem un viesiem novada ēdināšanas uzņēmumos būs iespēja nogaršot uzņēmuma īpašo piedāvājumu,
pēc tam nosakot, viņuprāt, Saldus novadam piemērotāko
un atbilstošāko ēdienu.
Akcija norisināsies no 2. decembra līdz 26. janvārim,
un tajā piedalās septiņi ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas „Arabica”, „Magdalēna”, „Bordertauna”, „Ziemelis”, „Miestiņš”, bārs „Velve” un restorāns „Stikla pērlīšu spēle”.
Akcijas sākumā dalībnieks kādā no ēdināšanas uzņēmumiem saņem dalībnieka karti, kurā katrā apmeklētajā
ēdināšanas uzņēmumā tiks izdarīta atzīme (paraksts vai
zīmogs) par īpašā ēdiena nogaršošanu un kurā akcijas
dalībnieks varēs ierakstīt savu novērtējumu. Aizpildītās
dalībnieka kartes līdz 31. janvārim nododamas Saldus
Tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3. Akcijas dalībnieki piedalīsies izlozē un saņems balvas no akcijas
atbalstītājiem un rīkotājiem.
Pasākuma mērķis – pēc iedzīvotāju un pilsētas viesu novērtējuma atrast Saldus novada īpašo ēdienu, kuru pēc akcijas noslēguma būs iespējams
nobaudīt visos septiņos ēdināšanas uzņēmumos.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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AKTUALITĀTES
Saposīsim novadu svētku rotā!
Saldus novada pašvaldība izsludina konkursu „Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2013”.
Konkursa mērķis ir veidot Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Saldus novada teritorijā, veicinot kvalitatīva dekorējuma radīšanu Ziemassvētku un Jaunā gada periodā; veicināt Saldus novada iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Saldus novada sakopšanā, izdaiļošanā un svētku noskaņojuma
radīšanā; attīstīt vizuālo noformējumu un sabiedrības ieinteresētību svētku noskaņas radīšanā Saldus novadā.
Konkursa norises laiks no 2013. gada 2. decembra līdz 2013. gada 28. decembrim. Objektus var pieteikt līdz 16. decembrim.
Konkursa nolikumu un pieteikuma anketa pieejama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.

Saldus TIKS centrs izsludina pieteikšanos gidu kursiem
P/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” aicina interesentus pieteikties gidu kursiem, kas sāksies 2014. gada janvārī un ilgs divus mēnešus.
Mācības notiks otrdienu un ceturtdienu vakaros. Kursu dalībniekiem, pabeidzot apmācības un nokārtojot teorētisko un praktisko eksāmenu, būs
iespēja iegūt Saldus novada vides gida apliecību un vadīt ekskursijas Saldus novadā.
Programmā paredzēts lekciju kurss gan par pilsētas un novada vēsturi, gan par jaunumiem pilsētvides veidošanā. Tāpat būs nodarbības par darbu
ar dažādām mērķgrupām un par gida darba metodiku. Kursu laikā notiks arī vairākas mācību ekskursijas.
Kursa laikā paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens pa Saldus novada apskates objektiem (braucienam nepieciešama viena diena, par laiku
vienosies pēc grupas nokomplektēšanas).
Gidu kursiem jo īpaši aicināti pieteikties cilvēki, kuri būtu gatavi vadīt ekskursijas svešvalodās – lietuviešu, krievu vai angļu valodā.
Kursus kā brīvklausītājiem būs iespēja apmeklēt arī interesentiem, kuri nevēlas iegūt gida apliecību, bet
kurus interesē konkrētā tēma.
Kursu norisi finansiāli atbalsta fonds „Cemex iespēju fonds”, un kursu maksa personai ir 16.00 Ls,
savukārt, brīvklausītājiem – 1.00 Ls par nodarbību. Pieteikties gidu kursiem iespējams, līdz 16. decembrim
pielikumā pievienoto pieteikuma anketu iesniedzot Saldus Tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3, vai
nosūtot uz e-pastu tic@saldus.lv. Brīvklausītājiem nav nepieciešams iepriekš pieteikties.
Kursu programma un pieteikuma anketa pieejama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
6. novembrī Kursīšu bibliotēkā viesojās Zemgales reģiona kolēģi no
Jelgavas, Bauskas, Ozolnieku, Rundāles novadiem, lai iepazītu Kursīšu
bibliotēkas darbu, realizētos projektus, programmas un akcijas, dalītos
pieredzē. No atsauksmju grāmatas: „Idejas lido pa gaisu, kāds to mana,
kāds tās nemana, bet citiem izdodas tās „paķert” un realizēt savā darbā.
Tu mūs iedvesmo un liec sasparoties. Turpini iedvesmot arī turpmāk
visas Latvijas bibliotekāres!”
9. novembrī Kursīšu bibliotēkā sadarbības skolas mazpulka „Bitīte”
vadītāju Ivetu Strikasu tika organizētas radošās nodarbības Ziemassvētku dekoru gatavošanā. Nodarbībās piedalījās lieli un mazi kursīšnieki,
viesi no kaimiņu pagastiem. Vairāku stundu garumā tapa magnēti, Ziemassvētku apsveikumu kartītes, svečturīši un konfekšu eglīte.
No 12. oktobra līdz 12. novembrim bibliotēkā bija apskatāma Saldus
foto kluba „ES DARU” fotogrāfiju izstāde „ES SĒŽU”, kurā vienojošā
tēma bija sēdošs cilvēks darbā, sadzīvē, mākslas foto instalācijā. Interesanti, ka izstādes fotogrāfijas ir atainoti arī paši fotogrāfiju autori.
14. novembrī bibliotēkā pulcējās bērnudārza piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupas ar audzinātājām, lai piedalītos Līgas Šaules vadītajā
nodarbībā „Es mīlu Saldu”. Valsts svētku nedēļas laikā nodarbībā bērniem bija iespēja iepazīt Saldu, uzzināt par tā vēsturi, cilvēkiem, uzņēmumiem. Notika praktiska darbošanās, rotaļas un atjautības uzdevumi.
Kursīšu bibliotēkā no 25. novembra līdz 28. novembrim bija skatāma
Ābolu izstāde no kooperatīva “Kurzemes dārzi” saimniecībām Jaunlutriņos un Zirņos. Izstādi veidoja Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecības „Lapenieki” īpašnieki Sandra un Imants Medņi. Izstādē varēja
apskatīt un nogaršot 20 dažādas ābolu šķirnes, priecēt acis fotogrāfijās
no „Lapenieku” ābolu dārziem un gūt jaunas zināšanas bibliotēkas veidotajā nozaru literatūras materiālu kopā par āboliem un to audzēšanu.
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No 15. novembra līdz 15. decembrim bibliotēkā apskatāma Saldus
pilsētas bibliotēkas veidota novadpētnieciska izstāde „Ko devuši, ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas 1859 - 2013”. Izstādi veido informatīvas
planšetes un materiālu kopas par Saldus pilsētas mēriem, vadītājiem,
domju priekšsēdētājiem no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
28. novembrī bibliotēkā viesojās z/s „Lapenieki” īpašnieki Sandra
un Imants Medņi, lai dalītos pieredzē par saimniekošanu komercdārzos
un ābolu audzēšanu. Interesenti varēja degustēt izstādē izliktos ābolus,
uzdot jautājumus par to audzēšanu, novākšanu, glabāšanu, realizāciju un
citām ar ābolu audzēšanu saistītām niansēm un knifiem. Sandra iepazīstināja ar savu aizraušanos – dzejas kolekciju par āboliem un ābelēm, tika
lasīta un apspriesta dzeja, tika secināts, ka ābeles tēma un izmantojums
dzejā noder visa cilvēka mūža atspoguļošanai – piedzimšanai, dzīvei
un aiziešanai. Kolekcija tika papildināta ar sešiem jauniem kursīšnieku
atrastiem, atnestiem un nolasītiem dzejoļiem.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
2. novembrī Kursīšu pagasta vokālais ansamblis “Allegro” devās uz
Zaņas pagastu, kur norisinājās dziesmu festivāls “Dziesmu kari Zaņā”.
Pasākuma dalībniekus (novada vokālos ansambļus) vērtēja humoristiskā
žūrija – „Kramiņš”, „Gulbe” un „Šingirejs”. Ansamblis ar divām dziesmām priecēja sanākušos klausītājus un žūriju, saņemot gandrīz augstāko
vērtējumu „SI, DO, DO”.
9. novembrī plkst. 17:00 notika Kursīšu Jaunajā zālē notika labdarības koncerta “Cik dažādi 2013” pēdējais ieskaņu koncerts. Sirsnīgā
koncerta laikā kursīšnieki saziedoja naudu ar bērnu cerebriālo trieku
slimajiem bērniņiem.
16. novembrī svinējām valsts svētkus. Pasākumā laikā priekšnesu-
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mus sniedza Kursīšu vokālais ansamblis “Allegro” un dramatiskais kolektīvs “Kodols” ar muzikālu O. Vācieša dzejas uzvedumu. Tika apbalvoti
balvas “Gada Kursīšnieks 2013” laureāti- Jānis Drukovskis, Inta Zeniņa, Aldis Slūtiņš, Sniedzīte Bicāne, Mēnešu ģimene un Sandis Ābolkalns. Pēc
pasākuma kursīšnieki turpināja svinības ballē, par kuras muzikālo noformējumu rūpējās Jānis Narkevics un Jānis Narkevics juniors.
17. novembrī norisinājās šautriņu turnīra 2. kārta. Bērniem līdz 14 gadiem 1. vietu ieguva Rūdolfs Griķis, 2. vietu - Kristers Krūmiņš, 3. vietu
Enija Blinda. Sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva Zinaida Circene, 2. vietu - Marta Siksna, 3. vietu ieguva Sanda Lapa. Vīriešu konkurencē šajā
kārtā 1. vietu ieguva Vladimirs Trunčenkovs, 2. vietu - Kaspars Circenis, 3. vietu - Oskars Griķis.
18. novembrī Kursīšos tika aizsākta jauna tradīcija par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Tika izveidots 600 m garš, Gaismas
ceļš. Gaismas ceļa veidošanā piedalījās Kursīšu jaunieši un atsaucīgākie iedzīvotāji. Tika izlietotas vairāk nekā 500 svecīšu un burciņu, kuru lielāko
daļu kursīšnieki bija iepriekš saziedojuši. Kopā mēs to paveicām un iededzām sev svētku sajūtu par godu Latvijas 95. proklamēšanas gadadienai.
29. novembrī Kursīšos viesojās Pampāļu dramatiskais kolektīvs ar Leldes Stumbres lugu “Sūdi”. Tā bija parodiska divu aktieru izrāde par juku
laikiem, kas valdīja deviņdesmitajos gados.
Informāciju sagatavoja Kultūras darba organizatore Laima Tiļļa

Nīgrandes pagastā
9. novembrī Kalnu kultūras namā notika labdarības koncerts “Cik dažādi 2013”. Koncerts bija ļoti
mīļš un sirsnīgs, skatītājiem ļoti patika.
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95.
gadadienu, tika izsludināts fotokonkurss “Mana dāvana Latvijai 95. dzimšanas dienā caur fotoobjektīvu”. Darbus iesūtīja 13 dalībnieki - dažāda vecuma
Nīgrandes pagasta iedzīvotāji. Izstādē tika izvietotas
56 fotogrāfijas, kurās redzamas Nīgrandes pagasta
skaistākās vietas visos gadalaikos. Izstāde būs apskatāma pastāvīgi.
16. novembrī notika svinīgais pasākums “Latvijai
- 95”. Nīgrandes pagasta pārvaldes apbalvojumus saņēma: Jānis Blūms - nominācijā “Pateicība par ieguldījumu pagasta attīstībā”, Artis Šulbergs - nominācijā “Par Nīgrandes pagasta popularizēšanu”, Sandra
Liepiņa, Ineta Gangnusa - nominācijā “Mūsdienīgs
izglītības darbinieks”, Andris Stankevičs - nominācijā “Zinātkārs, darbīgs jaunietis”, Daiva Deļišina un
Mētra Bedre - nominācijā “Atsaucīgs, laipns pagasta iestāžu darbinieks”, Irēna Maklere, Daina Pagraba, Valdis Stepanovs, Ivars Miķelsons - nominācijā “Ļaužu atzīts, labs sava aroda pratējs”, Aina Baumane, Velta Granta, Ināra Salma-Salmiņa - nominācijā “Nesavtīgs kaimiņš”, Raimonds
Klaips, Mudīte Buliņa - nominācijā “Sabiedriski aktīvs pensionārs”, Vilma Briede, Dzintars Statkus - nominācijā “Izpalīdzīgs uzņēmējs”.
Nīgrandes pagasta pārvalde svētkos dāvāja skaistu salūtu.
Pēc svinīgās daļas koncertu sniedza Liepājas teātra aktieru grupa “Aģents”. Oriģinālu skatuves noformējumu bija izveidojusi Kalnu kultūras
nama vadītāja Ligita Ķiene.
Svētku diena noslēdzās ar balli. Pasākumus apmeklēja ļoti plašs iedzīvotāju skaits.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene

Pampāļu pagastā
Mīļš sveiciens visiem novembrī dzimušajiem pampāļniekiem! Lai
laba veselība, lai saticība un pārticība!
3. novembrī Pampāļu kapsētās bija Svecīšu vakars. Šogad pasākumu
vadīja zaņenieki, bet Pampāļu folkloras kopa ar savu Svecīšu vakara
programmu devās uz Zaņas pagasta kapsētām.
15. novembrī Pampāļu kultūras namā svinējām Latvijas Republikas
95.dzimšanas dienu. Pasākuma nosaukums bija „Man novembrī noteikti
jābūt mājās!”. Koncertā piedalījās bērnudārza bērni, skolas skolēni un
pagasta kultūras nama pašdarbnieki. Koncerts bija emocionāls un mīļš.
Skanēja Ojāra Vācieša dzeja, dziesmas par mājām un mīlestību. Mīļš
paldies visiem, kuri uzstājās koncertā un kuri atnāca klausīties. Paldies
par sirsnīgo uzrunu, paldies par dziesmām, dzeju un dejošanu. Paldies
par Dzimšanas dienas torti! Latvija mums ir sirdī, tātad esam mājās!
Latvijas jubilejai par godu un par sasniegumiem tiešajā un sabiedriskajā
darbā ar Pampāļu pagasta pārvaldes Atzinību apbalvoja Pampāļu skolas

dārznieku Aigaru Šubrovski, skolotājas Undīni Šimku un Daci Feldmani. Pirmsskolas mācību iestādes skolotājas Andru Makari un Lāsmu
Dankeri. Atzinību saņēma bērnudārza saimniecības vadītāja Ligita Bužoka. Ar Atzinību apbalvoja SIA „Pampāļi” agronomi Zitu Ļauberti un
Pensionāru biedrības vadītāju Veroniku Cekuli.
Novembra mēnesī ar Mārtiņdienas programmu Pampāļu folkloras
kopa viesojās PII „Sienāzītis” un „Īkstīte”. Kā katru gadu Mārtiņdienu
kopā ar folkloras kopu sagaidīja Pampāļu bērnudārza kolektīvs.
20. novembrī Saldus muzejā notika stāstnieku konkurss „Teci, teci
valodiņa”. No Pampāļu folkloras kopas piedalījās Guna Kamkovska,
Reinis Rozenbahs un Ieva Bieze. Uz konkursa finālu Rīgā brauks Guna
Kamkovska – apsveicam!
Katrs savā sirdī skumām par lielo nelaimi Rīgā. Bēdas un līksmošana nav divas savienojamas lietas, tādēļ daļa pasākumu tika atcelta vai
pārcelta uz citu laiku. Nepaviesojāmies Lutriņu pagastā ar dramatiskā
kolektīva izrādi (darīsim to decembrī). Nenotikušais kinoseanss būs 7.
decembrī. Dramatiskais kolektīvs 29. novembrī uzstājās Kursīšu pagas-
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tā. 30. novembrī arī Kursīšu pagastā piedalījāmies Zolītes turnīrā, tas
notika Pierobežu pagastu sporta spēļu „Dienvidi” ietvaros.
Jau novembrī Pampāļu pagasta bibliotēkā bija apskatāma pampāļnieku roku darbu izstāde. Cimdi, cepures, zeķes, mazas jaukas kleitiņas.
Kaklarotas, piespraudes un citas skaistas lietas izliktas ne tikai apskatei.
Katrs no darinātājiem priecāsies, ja izstādē atradīsiet Ziemassvētku dāvaniņu saviem mīļajiem.
Pampāļu pamatskolā pirmā novembra nedēļa bija radoša. Skolotājas
Andas Baltiņas vadībā notika Rudens Radošā nedēļa – taisīja Mārtiņgaiļus, Rudens astes, minēja mīklas, rakstīja sacerējumu par ābola sēkliņas
ceļojumu. Nedēļas noslēgumā bija tējas vakars.
7. novembrī notika Mārtiņtirgus – varēja iegādāties mājās gatavotus
gardumus. Izpirka visu sagatavoto, jo tādus gardumus veikalā nepārdod,
un pircēju arī bija daudz – mammas, tēti, skolotāji, draugi.
11. novembrī atklāja Latvijas nedēļu. Par godu Lāčplēša dienai piemiņas brīdis, kurā aizdegto svecīti bērni paņēma līdz katrs uz savu kla-

Zaņas pagastā
Pie mums ļoti veiksmīgi aizritējis pirmais dziesmu festivāls „Dziesmu kari Zaņā”. Iecere par šādu pasākumu tika lolota vismaz pusotru
gadu. Tika nolemts rakstīt projektu „Zaņa dzied”, kuru atbalstīja Saldus
novada kultūras projektu fonds “Kultūra un identitāte”.
Vienmēr gribējies, lai katrs pasākums ir savādāks un ar kādu „odziņu”, dzima ideja par Jaunās Talantu fabrikas atdarināšanu. Aicināju palīgos abus Zaņas pagasta amatierkolektīvus „Tik un Tā” un „Oga” un tā
tapa šī ilgi lolotā iecere par dzīves patiesību. Projekta ietvaros pašmāju
kolektīvs tika pie jauniem skatuves ietērpiem, kas tik ļoti izceļ mūsu
vietas identitāti.
Paldies par dalību festivālā Zaņas sieviešu vokālajam ansamblim
„Tik un Tā”, Pampāļu sieviešu vokālajam ansamblim „Dzirkstis”, Rubas sieviešu vokālajam ansamblim „Vēlreiz”, Kursīšu sieviešu vokālajam ansamblim „Allegro”, Ezeres sieviešu vokālajam ansamblim „Alianse”, Vadakstes jauktajam ansamblim „Divi Krasti”, Zaņas pagasta
amatierkolektīvam „Oga”, ansambļu vadītājiem E. Lucei, I. Loginai un
J. Narkevicam un ikvienam festivāla apmeklētājam.
Paldies par finansējumu Zaņas pagasta pārvaldei, biedrībai „KIT”,
biedrībai „Gaismas pusē”.
15. novembrī arī Zaņas pagastā atzīmējām valsts 95. gadadienu kopā
ar Nīgrandes mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un pagasta sieviešu vokālo ansambli „Tik un tā”.
Ar komisijas lēmumu tika piešķirts Zaņas pagasta Goda raksts un
Atzinības raksti.
Goda raksts: Aigai Jurovai (nominācijā „Aktīvs iedzīvotājs”) par
labi un godprātīgi veiktu darbu pagasta iedzīvotāju labā, piesaistījusi
dažāda veida speciālistus radošajām un sporta nodarbībām Sorosa fonda – Latvija atbalstītā Saldus novada pašvaldības projekta „Sabiedrisko
centru attīstība Saldus novadā” ietvaros. Devusi iespēju 30 bērniem no
visas Latvijas lietderīgi un interesanti pavadīt vasaras brīvdienas “Zīļuka” nometnē „Dzīvība mums visapkārt” uzrakstot, realizējot un vadot

Zirņu pagastā
Novembris, kaut arī gada tumšākais mēnesis, ir vispatriotiskākais
mēnesis.
Zirņu folkloras kopa devās savās pirmajās ugunskristībās uz Saldu,
kur kopā ar folkloras kopu “Medainis” un kapelu “Strops” piedalījās
Mārtiņdienas jampadracī Kapelleru namā. Pasākums izvērtās ļoti ģimenisks, jo vecāki kopā ar bērniem gāja rotaļās un dziedāja Mārtiņdziesmas. Varēja iegādāties arī zāļu tējas, medu, piparkūkas un dažādus citus
labumus.
11. novembrī, Lāčplēša dienā, Zirņu pagasta „Airītēs” notika pasākums, kurā piedalījās Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kronberga.
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ses telpu.
2. - 4. klašu skolēni meklēja informāciju par Latviju. Ojāra Vācieša 80. dzimšanas dienu svinēja bibliotekāres Dainas Hartmanes vadībā.
„Kas ir manā kabatā”, bija pasākuma nosaukums. Skanēja jubilāra dzeja
skolotāju Gitas Jaunsproģes un Ivetas Loginas izpildījumā. Nobeigumā
dzimšanas dienas kliņģeris.
5. - 9. klase jautājumus par Latviju risināja komandu sacensībās.
20. novembrī – Vecāku diena. Aiziet uz skolu, uzzināt sava lolojuma
sekmes, uzvedību un aktivitātes. Pārrunāt sasniegumus. Tāds bija šīs
dienas uzdevums.
21. novembrī 1. - 4. klase bija mācību ekskursijā uz Rīgu.
25. novembrī Pampāļu skolas kolektīvs dalīja sāpju smagumu ar Zolitūdes upuru tuviniekiem. Vienojāmies klusuma brīdī.
Novembra beigās skolā sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa
projektu.
Atzinības raksti: Dāvim Grīnam (nominācijā „Gada sportists”) piedaloties Latvijas čempionātā powerliftinga sacensībās iegūstot 2. vietu
svara kategorijā 82.5 kg un veiksmīgi startējot starppagastu sporta spēlēs „Dienvidi” iegūstot godalgotas vietas.
Jurim Meijam (nominācijā „Gada sportists”) piedaloties Latvijas
čempionātā powerliftinga sacensībās, iegūstot 1. vietu svara kategorijā
100 kg un veiksmīgi startējot starppagastu sporta spēlēs „Dienvidi” iegūstot godalgotas vietas.
Audrai Lankovskai (nominācijā „Labs cilvēks”) par nesavtīgu un
ātru palīdzības sniegšanu.
Jānim Jonušam (nominācijā „Labs cilvēks”) par palīdzību un padomu sniegšanu Zaņas pagasta pārvaldes iestāžu remontdarbu veikšanā.
Guntai Lapšānei (nominācijā „Čaklākās rokas”) par pārvaldes un pagasta attīstības veicināšanu, jo sakoptā vide piesaista ne vien vietējos
iedzīvotājus, bet arī pagasta viesus.
22. novembrī Zaņas skolā notika Saldus novada pašvaldības Sorosa
fonda – Latvija atbalstītā projekta „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” noslēguma pasākums.
13. novembrī Saldus BJC zālē pulcējās Saldus novada mērķtiecīgākie jaunieši, viņu ģimenes, skolotāji un klases biedri, kā arī Saldus
novada pašvaldības pārstāvji, lai pateiktos un novērtētu balvai izvirzīto
jauniešu izdarīto Saldus novada labā. Konkursa mērķis bija apzināt novada jauniešus, kuri mērķtiecīgi darbojas kādā jomā un spēj ieinteresēt
līdzdarboties arī citus, popularizējot jauniešu iniciatīvu, atbildību un lokālpatriotismu Saldus novadā. Par galvenās balvas saņēmēju Jaunatnes
lietu konsultatīvā padome balsoja slēgtā balsojumā un to ieguva Zaņas
sporta darba organizators un jaunatnes darba koordinators Sandis Gedominskis.
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska
Zirņu pamatskolas audzēkņi runāja dzeju un dziedāja dziesmas veltītas
Lāčplēša dienai.
17. novembrī Zirņu pamatskolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts pasākums, koncerts un balle ar “Lauku
muzikantu” piedalīšanos. Gan koncerts, gan balle bija plaši apmeklēti
un apmeklētāju pozitīvi novērtēti.
Novembrī noslēdzās biedrības „KIT” atbalstītā projekta “Ar saknēm
Zirņos” pasākumi. Noslēguma pasākums notika Zirņu bibliotēkā, projekta dalībniekiem tika pasniegtas pateicības par piedalīšanos projekta
pasākumos, kā arī no izstādes labākajām fotogrāfijām izgatavotās puzles. Tika pārrunātas arī nākotnes perspektīvas, lai šādas izstādes ar Zirņu
atpazīstamākajām vietām notiktu arī turpmāk un tiktu veltītas konkrētam
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mērķim, piemēram, „Zirņi pavasarī”, akcentējot tieši šim
gadalaikam raksturīgāko. Projekta dalībnieki izteicās, ka
šādi projekti ir ļoti aktuāli, jo stiprina cilvēkos piederības
sajūtu savai dzimtajai vietai.
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta pārvaldes kultūras darba organizatore Agrita Rimkus
Notikumi novembrī Zirņu pamatskolā
7. novembrī skolā tika svinēta O. Vācieša 80. dzimšanas diena. Skolēni runāja sev mīļākos O. Vācieša dzejoļus, žūrija vērtēja. Labākie dzejoļu runātāji saņēma balvas
un atzinības rakstus. Tie bija: Kristiāns Uskāns (1.kl.),
Didzis Hartmanis (3.kl.), Žanete Šteinharde (5.kl.), Līva
Sļotova (6.kl.), Ingus Balodis (8.kl.).
Tika apbalvoti arī labākie dzejoļu vizualizāciju autori. Veiksmīgākie mākslinieki bija: Laura Kaudze (2.kl.),
Monta Jansone (2.kl.), Kristiāns Šancs (4. kl.), Evelīna
Legeza (4. kl.), Samanta Vitkovska (4. kl.), Agnese Kaktavičus (5. kl.),
Aivis Dambrauskis (5. kl.)
11. novembrī skolēni un skolotāji devās uz piemiņas pasākumu Airītēs.
13. novembrī Saldus Bērnu un jaunatnes centra rīkotajā svētku pasākumā apbalvoja mūsu skolas 9. klases skolnieci Smaidu Kliemani par
to, ka viņa aktīvi un radoši darbojusies skolas, ārpusskolas pasākumos
un konkursos deviņu gadu garumā.
14. novembrī svētku pasākumā „Gada skolotājs 2013” tika godināta
mūsu skolas skolotāja Antra Arzaņājeva.
Pirms Valsts svētkiem divas skolnieces – Kitija Rudzīte (8.kl.) un
Sindija Dambrauska (9.kl.) saņēma Valsts prezidenta apsveikumu Latvijas 95. dzimšanas dienā un fotogrāfiju ar Valsts prezidenta pateicības
ierakstu, jo bija piedalījušās konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”.
15. novembrī skolā notika svētku pasākums „Zīmju spēks Latvijā”,

kurā piedalījās katra klase ar savu priekšnesumu. Skolēni iepazīstināja
citas klases ar dažādām latvju zīmēm, to spēku un nozīmi cilvēku dzīvē.
Pasākuma muzikālo noformējumu bagātināja 1. – 4. un 5. – 9. klašu
ansambļi. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki un skatītāji cienājās ar
svētku kliņģeri.
18. novembrī skolotāji izgaismoja skolu, katrā logā iededzot svecīti.
19. novembrī pacilātā noskaņojumā skolēni no 4. – 9. klasei juta līdzi mūsu hokeja komandai. Skolēni klātienē vēroja hokeja spēli Arēnā
Rīga.
20. novembrī četri folkloras pulciņa dalībnieki – Kristiāns Uskāns,
Zane Bušmane, Daniels Nicis, Ieva Radvila piedalījās stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa!” un, stāstot pasakas un dažādus atgadījumus
par naudu, ieguva nomināciju „Mazais stāstnieks”.
Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe
Foto: Skolēnu pašpārvalde Valsts svētku pasākumā

AKTUALITĀTES
Saldus novada kultūras darbinieku svētki
6. decembrī notika Saldus novada kultūras darbinieku svētki, kuros
pulcējās kultūras darba organizatori, bibliotekāri, mākslas un mūzikas
skolu pedagogi un muzeja darbinieki, lai kopīgi svinētu profesionālos
svētkus, sveiktu kolēģus apaļajās darba jubilejās un noskaidrotu Saldus
novada pašvaldības Goda nosaukuma “Gada kultūras darbinieks 2013”
ieguvēju. Šo balvu šogad saņēma Saldus pilsētas bibliotēkas direktore
Aija Mežiņa. A/S „SEB banka” kopš 2005. gada atbalsta Goda nosaukuma “Gada kultūras darbinieks” ieguvēju, piešķirot arī naudas balvu.
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā
tika pasniegts Saldus mūzikas skolas skolotājai Ainai Lūsēnai 40. darba
jubilejā Saldus mūzikas skolā un Saldus mūzikas skolas skolotājam Jānim Milzeram 30. darba jubilejā Saldus mūzikas skolā.
Par godprātīgu, profesionālu un radošu darbu tika sumināti šādi kultūras jomas darbinieki:
•
Saldus mūzikas skolas skolotāja Meldra Pilinoviča 35. darba
jubilejā Saldus mūzikas skola;
•
Ezeres pagasta kultūras darba organizatore Liene Šteinberga
30. darba jubilejā Ezeres kultūras namā;
•
Rubas pagasta bibliotēkas vadītāja Maruta Opoļska 30. darba
jubilejā Rubas pagasta bibliotēkā;
•
Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Iveta Rātenberga 30. darba jubilejā Saldus pilsētas bibliotēkā;
•
Nīgrandes mūzikas skolas skolotāja Zanda Rivāne 25. darba
jubilejā Nīgrandes mūzikas skola;
•
Saldus mākslas skolas skolotāja Merike Armulika 25. darba
jubilejā Saldus mākslas skola;

•
Saldus pilsētas bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļas
bibliotekāre Andra Gaigala 25. darba jubilejā Saldus pilsētas bibliotēkā;
•
Saldus mūzikas skolas skolotājs Tālis Zujs 15. darba jubilejā
Saldus mūzikas skola;
•
Saldus mūzikas skolas skolotāja Indra Vītola 15. darba jubilejā Saldus mūzikas skola;
•
Saldus mūzikas skolas skolotāja Rita Ševica 15. darba jubilejā
Saldus mūzikas skolā;
•
Saldus mūzikas skolas skolotāja Itana Lipšāne 10. darba jubilejā Saldus mūzikas skolā.
Tradicionāli sumināja speciālistus, kuri Saldus novada kultūras iestādēs strādā pirmo sezonu - šogad desmit speciālisti - un kuri ieguvuši
augstāko profesionālo izglītību – šogad - viens speciālists.
Īpašu sveicienu kultūras dzīves veidotājiem pagastos teica pagastu
pārvalžu vadītāji. Saldus novada pašvaldība visiem svētku dalībniekiem
bija sarūpējusi lielu torti.
Pasākumu lieliski vadīja Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims. Svētku dalībniekus brīnišķīgi pārsteidza programma „Ugunsmūzika” Valda
Muktupāvela un Rīgas saksofonu kvarteta izcilo mūziķu izpildījumā.
Lai šie svētki Saldus novadā varētu notikt jau astoņpadsmito reizi,
nenogurstoši strādā Saldus novada kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja.
Un tiešām – pasākums bija īpašs piedzīvojums, kuru varēja nesteidzīgi
baudīt, un šoreiz svētki bija tiem, kuri ikdienā veido svētkus citiem.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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SALDUS NOVADA DOME SVEIC DECEMBRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Nav tāda, ko nevar,
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra
jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums
jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
(Andrejs Eglītis)
Ezeres pagastā
Viļuta Rakšte - 50
Jānis Leitis - 55
Gaija Zēgnere - 55
Ivanda Dakša - 60
Dzidra Bronka - 65
Visvaldis Dēvits - 65
Vija Strazda - 65
Vēsma Gruze - 70
Dzintra Reisa - 70
Tatjana Svikle - 70
Eduards Efneris - 80
Alberts Kazakevičs - 80
Jaunauces pagastā
Inguna Balcere - 50
Tersa Pupkus - 60
Lilija Johansone - 85
Rubas pagasts
Sergejs Zaķis - 50
Inita Zīlīte - 55
Ruta Arne - 60
Mārīte Ligeika - 60
Petrs Svažs - 65
Edgars Opoļskis - 70
Vaida Dirvēna - 85
Šķēdes pagastā
Ināra Zvira - 50
Juris Lauva - 55

Imants Reinis - 60
Daina Cine - 65
Aina Ivanova - 75
Jaunlutriņu pagastā
Inta Balcere - 55
Sarmīte Sokolovska - 55
Ritma Pastare - 60
Imants Šķirinskis - 60
Hilda Ansberga - 90
Kursīšu pagastā
Janina Griķe - 50
Ligita Treigūte - 55
Jānis Leonovs - 65
Inta Plūme - 70
Valija Jaņeviča - 75
Velta Kuģevica - 75
Elgijs Šķēle - 80
Lutriņu pagastā
Velta Žavnere - 70
Rita Brauna - 80
Astrīda Zariņa - 80
Nikolajs Gončarovs - 85
Marija Purekle - 91
Nīgrandes pagastā
Alfrēds Štengelis – 50
Ilga Jansone-Neifelde - 55
Jozs Ežerskis - 60
Vizma Freiberga – 60
Sarma Fingere - 65
Herta Dārzniece - 80
Līna Levenoviča - 80
Novadnieku pagastā
Juris Jekimenko – 50
Andrejs Laureckis- 50
Sarmīte Kravinska – 55
Daina Martinsone - 55
Jānis Stepiņš – 60

Zaiga Boluša – 65
Virēna Aurīte – 70
Ona Mūrniece - 70
Anna Janmane – 85
Hortenzija Kalniņa – 90
Anna Grudule – 93
Milda Dūka - 94
Pampāļu pagastā
Guntars Janševskis – 55
Ainārs Rešķis– 55
Zigmunds Vējš – 55
Aivars Spradzis– 60
Valdis Štarks – 60
Daira Ābola– 70
Ivars Grava– 75
Viktorijs Kalvāne - 75
Saldus pagastā
Aivars Bundzens - 50
Jevgēņijs Jaunzems - 50
Ilmārs Kapteinis - 55
Ivans Sosins - 60
Ivans Cirša - 65
Brigita Saulīte - 65
Arnolds Veldre - 65
Vilis Krastiņš - 70
Andris Zagorskis - 70
Otīlija Melnbārde - 85
Mārtiņš Poļikovs - 90
Vadakstes pagastā
Eugenija Petrauskiene – 60
Jānis Tērs – 70
Marija Kraujute – 75
Aina Venta Staškovska - 80
Stefānija Mockute - 85
Zaņas pagastā
Līga Grickus - 50
Biruta Znatnaja - 65

Zirņu pagastā
Donata Pavlova - 50
Roberts Rītiņš - 60
Ilga Zima - 60
Laimonis Birzītis - 65
Benita Kārkliņa - 65
Anna Ābola - 75
Dzidris Malkcirtis - 80
Zvārdes pagastā
Natālija Kraule - 55
Aivars Cērpiņš - 60
Saldus pilsētā
Imants Akuraters – 70
Aivars Baltiņš – 70
Aina Jakšpētere – 70
Daina Pelce – 70
Genarijs Roderts – 70
Agrīte Stirna – 70
Vilma Celma – 75
Indra Kārkliņa – 75
Irēna Koškina – 75
Alfrēds Milts – 75
Ārija Nordena – 75
Arvīds Šteinbergs – 75
Ruta Vītola – 75
Vilma Eikerte – 80
Rasma Freiberga – 80
Dzirkstīte Leite – 80
Dzidra Lilienšteina – 80
Gvido Majors – 80
Harijs Šēfers – 80
Vija Zalupa – 80
Mirdza Švāne – 85
Zenta Liģe – 90
Katrina Lāce – 92
Modra Beļinka – 92
Alberts Bergs-Dilbergs – 93
Felicija Erba – 95
Anna Gudakovska - 95

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

13.12. plkst. 19:00

Čellu trio „Melo – M” koncerts, ieejas maksa Ls 3,00,
4,00 un 5,00

Līdz 15.12.

14.12. plkst. 18:00

Koncerts „Pa dejas ceļu”- VPDK „Bandava” projekta
noslēguma pasākums

Ingas un Aivara Kleinu darbu izstāde „Svētku renesanse” - izšūtas gleznas un vienkoči

5.11. – 15.12.

„Jukumam Vācietim – 140”, dokumentāla izstāde

15.12. plkst. 16:00
un 18:00

Multfilma “Smurfi-2”, ieejas maksa Ls 0,70

No 26.11. līdz –
27.12.

21.12. plkst. 16:00

Saldus kultūras centra pašdarbnieku koncerts

Ziemassvētku darbnīca muzejā „Mana dārgā eglīte”,
pieteikties zvanot: 29357343, maksa: Ls 0,20 līdzi
ņemot 0,01; 0,02; 0,05 santīmu monētas

22.12. plkst. 16:00
un 18:00

Multfilma “Tītari: atpakaļ nākotnē”, ieejas maksa Ls
0,70

5.12. plkst. 17:00

„Cilvēks nav koks” - svētku vakars ar muzeja sadarbības
partneriem
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PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
21.12. –
27.04.2014.

Izstāde „Muzeja naudas lāde”

septembris - maijs

„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas http:/
muzejs.saldus.lv
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Pastāvīgās
des

izstā- Tematiskās literatūras izstādes lietotāju apkalpošanas
nodaļā

1.11.2013.30.04.2014.

Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko
tu man izstāstīsi”

9.12. - 21.12.

„Svecīšu liesmiņā sildās mana sirds”, saldenieces Silvas
Erbas darināto sveču izstāde lietotāju apkalpošanas nodaļa

SALDUS TIRGŪ
21. un 23.12.

Ziemassvētku tirdziņš

28. un 30.12.

Vecgada tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc
kalendāra Atklātais novada čempionāts basketbolā
Saldus
novada
Atklātais novada čempionāts florbolā
sporta
zālēs
Atklātais novada čempionāts telpu futbolā
Sestdienās
9:30

plkst. Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
kompleksā

13.12. plkst. 10:00

Skolu sacensības tautas bumbā Saldus sporta zālēs

14.12. plkst. 09:30

Starppagastu sporta spēļu “Dienvidi” nolikums sacensībām galda tenisā vīriešiem Vadakstes pagasta sporta zālē

1.12. – 30.12.

Tematiskās literatūras izstādes

1.12. – 30.12.

Izstāde „Novadnieku kalendārs: decembris” klusajā lasītavā

18.12. plkst. 19:30

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus" – BK "Valmiera" Saldus sporta kompleksā

1.12. – 30.12.

2013. gada tematisko pasākumu cikla „Ar gudru prātu un
desmit pirkstiem” izstāde klusajā lasītavā

19.12. plkst. 10:00

Skolu finālsacensības tautas bumbā Saldus sporta kompleksā

11.-12.12.

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

27.12. plkst. 19:30

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus" – "VEF
Rīga" Saldus sporta kompleksā

19.12. plkst. 10:00

Jauno grāmatu diena

29.12. plkst. 10:00

Ziemassvētku turnīrs volejbolā vīriešiem Saldus sporta
kompleksā

5.11. - 13.12.

Izstāde „Kas ir manā kabatā” bērnu literatūras centrā

9.12. – 4.01.2014.

Izstāde „Ziemassvētku vecīšu salidojums” bērnu literatūras centrā

Pirmais sniegs un
sals. Sekot reklāmai

Ziemas autoveiklības sacensības „Braucam trasē” Druvas lidlaukā

14.11 – 31.12.

Tematiska izstāde „Saldus 95 gadu gredzenos” konferenču zālē

2.12. - 30.12.

Zibenskonkurss: "Visi upes līkumiņi man vienam piederēja" bērnu literatūras centrā
KAPELLERU NAMĀ

Pirmd., ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību nodarbības ar deju aerobikas un spēka vingrojumu programmu, pasniedz Latvijas vingrošanas federācijas sertificēta trenere B. Šēna, tel.: 26783011

Otrd. plkst. 17:30

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

No 10. – 27.12.

Bērnu zīmējumu izstāde „Klāt Ziemassvētki”

SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

26.12. plkst. 17:00

Koru Ziemassvētku koncerts

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
15.12. plkst. 16:00

Koncerts „Pie Tavas sirds”, uzstāsies E. Zālīte, I. Akurātere un I. Pētersons, ieejas maksa Ls 4,00

Dāmu klubiņa nodarbības „Viss par un ap šūšanu”, tel.:
28672497 (Inguna)

21.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku koncerts „Tev tuvumā”, uzstāsies M. Naumova un M.K. Kalniņš, ieejas maksa Ls 5,00

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

22.12.

Vokālās grupas „Druvas tonis” koncerts

Ceturtd. plkst.
17:30

Pērļošanas un filcēšanas nodarbības, tel.: 26423495

Sestd. plkst. 10:00

Adīšanas nodarbības gan ar priekšzināšanām, gan iesācējiem. Papildu informācija - salonveikalā “Pūču māja”

15.12.

Puzuru gatavošanas darbnīca salonveikalā „Pūču māja”

15.12. plkst. 9:00

Projekta „Es varu, un es daru” aktivitātes:
• Pašvērtējošās konsultantes Elīnas Brilas lekcija
• Koučinga trenera Aleksandra Mantessa lekcija
Lekcijas par dalības maksu.
Vietu skaits ierobežots. Pusdienas nodrošinātas. Pieteikšanās: tālr.: 22019265; e-pasts: intucis2@inbox.lv. Plkst.
18.00 Edgara Ziņģes koncerts, ieeja par ziedojumiem

15.12. plkst. 10:00

18.12. plkst. 18:00

Bluķa vilkšana no Kapelleru nama

21.12.

Ziemassvētku Jampadracis Kapelleru namā - Ziemassvētku tirdziņš, radošās darbnīcas, laimes liešana un citas
aktivitātes, kā arī pārsteigumi

Līdz 24.12.

SALDUS DZĪVNIEKU PATVERSMĒ

Jaņa Rozentāla mākslinieku grupas, Tautas lietišķās
mākslas studijas „Saldus” un Saldus novada rokdarbnieku darbu izstāde „Balta, salta ziema nāca”

Ziemassvētku kauss – suņu paklausības sacensības
RUBAS PAGASTĀ

14.12.

Noslēguma pasākums viktorīnas dalībniekiem Rubas
bibliotēkā

17.12. plkst. 16:00

Pagasta lielās egles iedegšana Laukumā pie pagasta

19.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku egle Rubas pamatskolā

20.12. plkst. 12:00

Svētku pasākums kopā ar viesiem no Laižuvas Rubas
Dienas centrā

27.12. plkst. 12:00

Pirmskolas vecuma bērnu egle Rubas tautas namā

28.12. plkst. 21:00

Saviesīgs pasākums „Vecais jaunais gads”. Darbosies
zīlēšanas salons. Dejas disko ritmos. Iepriekšēja pieteikšanās Rubas tautas namā
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

18.12. plkst. 13:00

Pasākums „Ziemassvētku jampadracis senioru stilā"
Jaunlutriņu tautas namā

28.12. plkst. 13:00

"Karnevāls" bērniem sadarbībā ar Jauniešu centru
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PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
PAMPĀĻU PAGASTĀ

EZERES PAGASTĀ
14.12. plkst. 19:00

Ģimeņu vakars Ezeres kultūras namā

15.12. plkst. 14:00

Aicinām Ezeres pagasta ļaudis un citus interesentus uz
Ziemassvētku tirdziņu Ezeres kultūras namā

15.12. plkst. 16:00

Svinīga Centra laukuma Ziemassvētku egles atklāšana

22.12. plkst. 13:00

Ziemassvētku pasākums pagastu pensionāriem „Šai klusā naktī” Ezeres kultūras namā

28.12. plkst. 13:00

Pasākums pirmskolas vecuma bērniem „Jautro rūķu jampadracis” Ezeres kultūras namā

15.12.

Pampāļu pagasta folkloras kopas organizēts pasākums
„No tautas bagātību pūra” - dekora veidošana pagasta
centrā

16.12. plkst. 16:00

Lielās egles iedegšana pagasta centrā

18.12. plkst.16:00

Ziemassvētki bērnudārzā

20.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku pasākums

21.12. plkst. 14:00

Ziemassvētku balle pensionāriem Pampāļu kultūras
namā
Skolas brīvlaikā aicinājums fotografēt dažādus sniegavīrus

KURSĪŠU PAGASTĀ
13.11. - 13.12.

Saldus pilsētas bibliotēkas ceļojošā novadpētniecības izstāde „Ko devuši, ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas”
Kursīšu bibliotēkā

13.12. plkst. 15:00

Ziemassvētkus gaidot „Rūķu tirdziņš” pagasta Jaunajā zālē. Visus tirgoties gribētājus pieteikties pa tālr.
63846680 vai 22408807

15.12. plkst. 13:00

Kursīšu pagasta Jaunajā zālē Šautriņu mešanas turnīrs 3.
kārta – pēdējā. Vecuma grupas: bērni līdz 14 gadiem. No
plkst. 13:00 līdz 14:00, sievietes un vīrieši no plkst. 14:00
līdz 16:00

Decembrī

Radošā darbnīca Pampāļu bibliotēkā bērniem, kuri paši
grib izgatavot Ziemassvētku dekorus

Decembrī

Rokdarbnieku darbu izstāde – brīnišķīgas dāvanas Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam

Decembrī

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstāde „Pampāļu pagasta dabas skati”

1.01. plkst. 01:00

Pampāļu kultūras namā Jaunā gada balle
SALDUS PAGASTĀ

18.12. plkst. 14:00

Saldus pagasta pensionāru Ziemassvētku balle

21.12.

Ziemas saulgriežu atzīmēšana - bluķa vilkšana Saldus
pagastā ar folkloras kopu „Zemturi”

15.12. plkst. 17:00

Kursīšu pagasta Egles iedegšana laukā pie Jaunās zāles

16.12. - 31.01.

LNB ceļojošā izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas”
(no cikla „Latvieši pasaulē” Kursīšu bibliotēkā)

1.01. plkst. 00:30

27.12. plkst. 17:00

Kino pagasta bērniem Jaunajā zālē – filma „Tītari, atpakaļ nākotnē”. Ieeja – 0.50 Ls

Saldus pagasta pārvaldes A.Liepas svētku uzruna un
svētku salūts

1.01. plkst. 01:00

28.12. plkst. 13:00

Pensionāru Ziemassvētku pasākums Jaunajās zālē

Gadumijas balle, spēlē grupa „Lustīgais Blumīzers”,
groziņvakars, galdiņus pieteikt kultūras namā no 16. decembra (tel.: 29145725)

18.12.

Ziemassvētku eglīte visiem pagasta pirmsskolas vecuma
bērniem

21.12. plkst. 20:00

Zaņas sporta angārā pasākums „Ziemassvētki mūsmājās”, piedalās pašmāju kolektīvi „Oga” un „Tik un tā”
(pasākuma laikā loterija);
plkst. 22:00 balle „Ziemassvētku karnevāls” kopā ar
„Nakts Ziņām”

13.12. plkst. 16:00

Lielās egles iedegšanas pasākums kopā ar Zirņu folkloras kopu pie pagastnama

22.12. plkst. 15:00

Ziemassvētku pasākums bērniem, kuri ir deklarēti Zirņu
pagastā un neapmeklē bērnudārzu Zirņu pamatskolas
bērnudārza zālītē

25.12. plkst. 22:00

Ziemassvētku balle. Par muzikālo gaisotni rūpēsies Māris Krūmmalis. Ieejas maksa Ls 2,50. Galdiņus rezervējiet savlaicīgi pa telef. 63846245

LUTRIŅU PAGASTĀ

Katru darba dienu Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
14:00 – 17:00
Katru piektdienu

Dienas centra „Kadiķītis” bērni lasa grāmatas pansionāta „Ābeles” klientiem

2.12. – 13.12.

Labdarības akcija „No sirds uz sirdi” dienas centrā „Kadiķītis”

Līdz 13.12.

Saldus foto kluba „ Es daru” fotogrāfiju izstāde „ Es
sēžu” Lutriņu bibliotēkā

13.12. plkst. 14:00

Bluķa vilkšana ap Lutriņu pamatskolu

13.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku ieskaņas pasākums „Brīnumu lāde” Lutriņu klubā

14.12. plkst.13:00

Aizgājušo gadu A. Pelītes filmu pēcpusdiena Lutriņu
bibliotēkā

16.12. – 20.12.

Ziemassvētku pasākumi PII „Kāpēcītis”

20.12.

„Ziemassvētku vecīša ceļojums” Lutriņu pamatskolā

22.12. plkst. 11:00

„Mazo rūķu Ziemassvētki” pirmsskolas vecuma bērniem ar ielūgumiem Lutriņu klubā

23.12. plkst. 12:00

„Baltie Ziemassvētki”, pasākums senioriem jubilāriem
Lutriņu klubā
NĪGRANDES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

21.12. plkst. 12:00

Ziemassvētku eglīte. Ciemos būs ieradies Salavecis ar
izrādi „Sniega puika”, autors A. Niedzviedzis, režisore
Sarmīte Kaufmane

21.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku vakars pensionāriem

19.12.

Skolas Ziemassvētku eglīte Kalnu kultūras namā

22.12. plkst. 17:00

31.12. - 1.01.2014.

Jaungada balle, spēlēs grupa „Abi divi” Kalnu kultūras
namā

Teātra izrāde A. Niedzviedzis „Sniega puika”, koncerts
- pensionāru atpūtas vakars

28.12. plkst. 22:00

Vecā gada atvadu balle - spēlēs ansamblis no Sabiles
kultūras nama

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 38, 2013. gada decembris. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.

10

