2012.gada 12. DECEMBRIS

APSVEIKUMS
...tik balts un kluss...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
(Valda Mora)

Cienījamie Saldus novada iedzīvotāji!
Lai miers un mīlestība valda katrā ģimenē un
ikviena sirdī! Lai Ziemassvētku egles mirdzums
ienes prieku un gaismu katrā mājā! Baltus, klusus Ziemassvētkus! Laimīgu, veselīgu Jauno gadu!
Saldus novada pašvaldības priekšsēdētāja
Indra Rassa

Otrajā Adventē iededz pilsētas egli

Saldus pilsētā Kalpaka laukumā 9. decembrī, Otrajā Adventē, tika iedegta lielā pilsētas egle. Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa novēlēja svētku sajūtu visiem,
kuri bija ieradušies un izteica pateicību Saldus novada labiekārtošanas speciālistei Inesei Vilcānei par jauko Kalpaka
laukuma un apkārtnes iekārtošanu Ziemassvētku noskaņā.
Lielo egli palīdzēja iedegt atraktīvie un jautrie Liepājas
Leļļu teātra aktieri. Pēc egles bērni varēja dziedāt, dejot un
iet rotaļās kopā ar rūķiem, vardi, begemotu, flamingo, gaili
un citiem tēliem. Neskatoties uz auksto laiku pasākumu apmeklēja daudz cilvēku.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2012. gada 22. novembra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
Ievēlēt deputātu Aivaru Bierandu par Saldus novada domes
finanšu komitejas locekli.
2.
Sniegt Saldus novada pašvaldības galvojumu studējošā kredītam sociālo vajadzību nodrošināšanai, studentam studējot Ventspils
Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātē bakalaura studiju programmā „Elektronika”, par aizdevuma pamatsummu Ls 3600 kredīta
atmaksu sākot gadu pēc studiju beigšanas, ar atmaksas termiņu uz 10
gadiem.
3.
Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības Saldus novadā,
no 2013. gada 1. janvāra piešķirt Saldus novada piemiņas balvu katram
jaundzimušajam, kuram vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu deklarējis Saldus novadā (piemiņas balva – sudraba karotīte ar Saldus novada
simboliku), paredzēt finansējumu Ls 3500 apmērā no finanšu līdzekļu
atlikuma 2012. gada beigās un Ls 4000 apmērā 2013. gadā Saldus novada pašvaldības Dzimtsaraksta nodaļas budžetā.
4.
Piešķirt naudas balvu ģimenēm, kuras laulībā nodzīvojušas 50
un vairāk gadus un vismaz viens no laulātajiem ir deklarēts Saldus novadā, naudas balvu noteikt Ls 50 apmērā. Finansējumu paredzēt Saldus
novada pašvaldības Dzimtsaraksta nodaļas 2013. gada budžetā.
5.
Piešķirt Saldus novada piemiņas balvu jaunlaulātajiem, kuri
reģistrē laulību Saldus novada dzimtsarakstu nodaļā, piemiņas balva ar
Saldus novada simboliku, balvas jaunlaulātajiem pasniedz laulību ceremonijas laikā pēc laulības reģistra parakstīšanas, finansējumu paredzēt
Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas 2013. gada budžetā.
6.
Izveidot Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam.
7.
Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
smilts - grants un smilts ieguvei atradnē „Grieži I” Saldus novada Ezeres
pagastā.
8.
Nodot atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līkā iela 11b, Saldus, Saldus novads,
951 kvadrātmetru platībā, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
9.
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 151,55 apmērā biedrībai „Pīlādžoga” sabiedriskās aktivitātes „Baltais nakts skrējiens” realizācijai,
piešķirt līdzfinansējumu Ls 100 apmērā biedrībai „Studija „Sol Music””
sabiedriskās aktivitātes „Rūķu Ziemas pasaka” realizācijai, piešķirt
līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Gaismas pusē” sabiedriskās
aktivitātes „Ziemu sagaidot” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls
199,95 apmērā biedrībai „Vecāku klubiņš „Druve”” sabiedriskās akti-

vitātes „Mācīsimies savādāk” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls
200 apmērā biedrībai „Saldus sporta favorīts” sabiedriskās aktivitātes
„Sporta svētki „Jautrais vilnis”” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls
200 apmērā biedrībai „Koris „Saldava”” sabiedriskās aktivitātes „Jauktā
kora „Saldava” labdarības koncerts „Cik dažādi....”” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls 90,40 apmērā biedrībai „Ezeres krasti” sabiedriskās aktivitātes „Radoši pasākumi brīvajā laikā” realizācijai, piešķirt
līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Kursas vārti” sabiedriskās
aktivitātes „Pārvērtības ar Medaini” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls 170 apmērā biedrībai „Deju kopa „Bandava”” sabiedriskās aktivitātes „Koncerts „Uzdejot kupenu galotnēs”” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls 109,55 apmērā biedrībai „Ezeres krasti” sabiedriskās
aktivitātes „Radoši pasākumi floristikas pasaulē” realizācijai un piešķirt
līdzfinansējumu Ls 124,80 apmērā biedrībai „Mūsu ligzda” sabiedriskās
aktivitātes „Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuves „Muitas nams” veidošana” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
10. Iesniegt projekta iesniegumu „Saldus speciālās PII „Cerībiņa”
piebūves būvniecība”.
11.
Piešķirt finansējumu Ls 4 725 apmērā ēku energoefektivitātes
projektu līdzfinansēšanai.
12. Piešķirt finansējumu Ls 1 883 apmērā iekšpagalma Lielā ielā
3 rekonstrukcijas papildu darbu izdevumu segšanai.
13. Piešķirt finansējumu Ls 500 apmērā nodibinājumam „Fonds
Sibīrijas bērni”, grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai angļu
valodā un daļēju tipogrāfijas izdevumu segšanai.
14. Apstiprināt samaksu par Novadnieku pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, īres un komunālo pakalpojumiem.
15. Apstiprināt Saldus sākumskolas telpu nomas maksu.
16. Nodot bez atlīdzības īpašumā inventāru SPII „Cerībiņa”.
17. Atļaut norakstīt no Vadakstes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru parādus Ls 133,09 apmērā.
18. Apstiprināt viena bērna ēdināšanas maksu Ls 0,90 dienā Saldus novada pašvaldības speciālā pirmskolas izglītības iestādē „Cerībiņa”.
19. Piešķirt finansējumu Ls 9 200 apmērā 12 rotaļu laukumu aprīkojumu iegādei Saldus novada pagastu ciematos.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes
sēde”.

LĀČPLĒŠA DIENA
Lāčplēša diena Saldū
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār
Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek
godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Arī Saldus novadā 11. novembrī atzīmēja Lāčplēša dienu. Kā katru gadu, arī šogad Oskara Kalpaka piemiņas vietā Zirņu pagasta „Airītēs” notika
Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Par svinīgu un patriotisku noskaņu rūpējās Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas vadītājs Aivars Tērauds, Zemessardzes Nodrošinājuma
rotas komandiera vietnieks Dainis Adzereiko un Nacionālo partizānu apvienības pārstāvis
Jānis Rudzītis, kas lika aizdomāties par savu vietu Latvijā un par to, kas īsti ir patriotisms.
Tika atgādināts, ka tikai pašiem darot un izrādot iniciatīvu, var celt gan savu, gan arī mūsu
valsts labklājību.
Svētku uzrunas teica arī Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aidis Herings,
Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kronberga un Saldus 1. vidusskolas direktore Inesa
Role. Saldus 1. vidusskolas skolēni uzstājās ar Lāčplēša dienai veltītām dziesmām.
Pēc svinīgā pasākuma „Airītēs” visiem bija iespēja piedalīties lāpu gājienā pa Saldu.
Gājiens pa Saldus pilsētas ielām vienoja visas saldenieku paaudzes no pavisam maziem saldeniekiem līdz sirmgalvjiem. Skolēnu izgaismotās ielas
un Kalpaka laukums radīja gaišu un pozitīvu svētku gaisotni.
Pēc lāpu gājiena Kalpaka laukumā notika svētku koncerts, kurā Druvas vidusskolas skolēni runāja O. Ulmaņa dzeju un Druvas vidusskolas kori
sniedza muzikālu priekšnesumu.
Fotogrāfijas autors Nauris Zeltiņš, informāciju sagatavoja Zane Sproģe
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VALSTS SVĒTKU AKTUALITĀTES
Saldus novada pašvaldība pasniedz Goda un Atzinības rakstus
Saldus novada pašvaldība Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienu 18. novembrī atzīmēja, sakot paldies mūsu
novada aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un ar savu darbu padarījuši Saldus novadu
bagātāku un atpazīstamāku. Cilvēkiem, kuri ar saviem darbiem
parādījuši, ka savu valsti var veidot labāku.
Saldus novada Goda rakstus saņēma Jānis Rubulis - pensionēts bijušās kopsaimniecības „Druva” priekšsēdētājs, kurš
Goda rakstu saņēma savā dzimšanas dienā, ģimenes lokā; Initra Kinstlere - biedrības „Gaismas pusē” valdes priekšsēdētāja
Zaņā, aktīva projektu finansējumu piesaistītāja; Ilze Raize - „I.
Raizes privātprakse pediatrijā” ārste, kura ar savu profesionālo
attieksmi pret darbu iemantojusi cieņu saldenieku vidū; Jānis
Rozenkopfs - SIA „Saldus medicīnas centrs” ārsts, kuru pazīst

un kuram uzticas vairākas saldenieku paaudzes; Raimonds
Švīpiņš - Vadakstes pagasta pārvaldes vadītājs, kurš ar savu
darbu devis nozīmīgu ieguldījumu Vadakstes pagasta un Saldus novada attīstībā; Imants Raļļa- Latvijas Politiski represēto
apvienības Saldus nodaļas priekšsēdētājs, kurš rādījis un rāda
jauniešiem patriotisku priekšzīmi un Ieva Ančevska - iepriekšējā p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” direktore, kura
devusi nozīmīgu ieguldījumu tūrisma nozares sakārtošanā un
attīstībā.
Tika pasniegti arī Atzinības raksti par ieguldījumu Saldus
novada attīstībā, darbavietu nodrošināšanā vietējiem iedzīvotājiem un darba tikuma popularizēšanu Saldus novadā. Šos Atzinības rakstus saņēma: Vilma Briede - SIA „Griezes Lejnieki”
vadītāja Nīgrandes pagastā; Osvalds Šimkus - z/s „Bebri” īpašnieks Jaunauces pagastā; Dainis Pipars - z/s „Buciņi” īpašnieks
Rubas pagastā; Maija Šulce - kultūras darba organizatore Novadnieku pagastā; Elita Austere - p/a „Sociālais dienests” palīdzības organizatore Saldus pagastā; Anfisa Jeremejeva - biedrības „Iniciatīvu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” vadītāja; Inita Hartmane - Saldus M. Lutera ev. lut.
draudzes diakonijas vadītāja; Māris Baranovskis - SIA „Pampāļi” mehanizators; Benita Kārkliņa - Zirņu pagasta bibliotēkas vadītāja; Jānis Tillersz/s „Austrumkrastkalni” īpašnieks Zirņu pagastā, Jozs un Inese Munči - z/s „Vatuļi” īpašnieki Vadakstes pagastā; Raina Boguža - biedrības „Mūsu
ligzda” valdes locekle Ezeres pagastā, Sanita Vītola - Kursīšu pamatskolas direktora vietniece mācību darbā; Ingemars Harmsens - SIA „Saldus
medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs; Astra Mankus - SIA „Saldus medicīnas centrs” galvenā māsa; Ingrīda Kužniece - SIA “Saldus medicīnas
centrs” galvenā ārste; Iveta Bērziņa - Nīgrandes pamatskolas direktore; Inese Celma - aktīviste Šķēdes pagastā; Jānis Mickēvičs - SIA „J. Rubeņi”
valdes priekšsēdētājs Šķēdes pagastā; Valdis Krūza - z/s „Jaunsprīži” īpašnieks Zvārdes pagastā; Ligita Popsujēviča - Lutriņu bibliotēkas vadītāja
un Jana Jansone - Lutriņu PII „Kāpēcītis” vadītāja.
Pēc Goda un Atzinības rakstu pasniegšanas klātesošos izklaidēja muzikālas apvienības “Neaizmirstulītes” priekšnesums.
Fotogrāfiju autors Lauris Rinmanis, informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Saldus novada Goda pilsoņu portretu galerija
Šī gada 16. novembrī, mirkli pirms Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas, Saldus novada pašvaldības ēkā, Striķu ielā 3, izveidota
Saldus novada Goda pilsoņu portretu galerija. Tas darīts, lai ikdienā godinātu un neaizmirsu cilvēkus, kas, ar rūpību un sirdsdegsmi darot savu
darbu, devuši lielu ieguldījumu novada attīstībā un saņēmuši Saldus novada (iepriekš – Saldus pilsētas) Goda pilsoņa nosaukumu.
Galerijas vizuālais noformējums tapis sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Fonds”. Sirsnīgs paldies ikvienam, kas palīdzējis galerijas veidošanā izmantoto fotogrāfiju atrašanā – J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja darbiniecei Ilzei Harunai, arhibīskapa J. Vanaga sekretārei Mārai
Grigolai, Ainejam Ancītim, Ingmāram Čaklajam, Ligitai Ķienei un laikrakstam „Saldus Zeme”. Tāpat kā līdz šim pašvaldības ēkā iespējams aplūkot
arī 2012. gada Saldus novada un Saldumu svētku laikā tekstilmākslinieces Baibas Rīteres vadībā tapušo gobelēnu “Ūdeņi runā”, pie kura tagad
novietota arī plāksnīte ar gobelēna veidotāju vārdiem. Ikviens laipni gaidīts!
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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AKTUALITĀTES
Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” 55. jubilejas pasākums
Dienā, kad jubileju svinēja Tautas lietišķās mākslas studija „Saldus”, kā svētku pasākumā jutās arī viesi, kuri bija ieradušies uz
studijas dzimšanas dienu. Jau 55. rudens, kad Saldū darbojas tautas
lietišķās mākslas studija. Ir laiks, kad atskatīties uz padarīto un novērtēt to, ko šis laiks devis. Saldenieki var būt lepni, ka vēl aizvien
šeit darbojas šāda studija, kas Latvijā ir retums, ka vēl ir cilvēki,
kuri nodarbojas ar šo darbu, kurš prasa milzu pacietību un rūpību.
Studija var lepoties, ka tajā darbojas deviņas tautas lietišķās mākslas
daiļamata meistares un lielu paldies teikt visām studijas vadītājāmVeronikai Briezei, Anitai Beierei, Ritai Gustiņai un Agritai Rimkus.
Apsveikt tagadējos studijas dalībniekus bija ieradušās agrākās
studijas vadītājas, arī dibinātāja Veronika Brieze - tautas lietišķās
mākslas studija ir viņas mūža darbs. Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa savu apsveikumu sāka ar vārdiem: „Vislabāk mācīties no cilvēka dzīvā vārda un pieredzes - tā ir vērtība!”. I. Rassa
studijas dalībniekiem novēlēja veselību, spēku un daudz radošu ideju turpmāk. Saldus novada pašvaldības Izglītības, sociālā un kultūras
departamenta direktors Aivars Kaņeps teica, ka viņam ir prieks, ka
studijā darbojas arī viens kungs. „Šī ir apsveicama māka, ko nodot nākamajām paaudzēm!”. Saldus novada pašvaldība pasniedza arī trīs Atzinības
rakstus - Veronikai Briezei, Skaidrītei Bumburei un Agritai Rimkus. Sveicēju vidū bija pārstāvji no Saldus kultūras centra un Druvas amatnieku
centra.
Pirms ziedu pasniegšanas, vārds tika dots ilggadējai tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” vadītājai un dibinātājai Veronikai Briezei. Viņa
stāstīja, ka pēc viņas aprēķiniem studija varētu svinēt jau 60. jubileju, jo rokdarbnieku pulciņš savu darbību sāka 1952. gadā un pēc pieciem gadiem
pārauga studijā. Vispirms pulciņš nodarbojās ar izšūšanu un tikai pēc tam pievienoja aušanu. Arī dalībnieku skaits laika gaitā ir ļoti mainījies- no
pāris līdz pat 130 dalībniekiem. 1972. gadā studijai piešķīra nosaukumu „Tautas lietišķās mākslas studija „Saldus””. Arī telpas tika mainītas, bet studija turpināja darboties. „Mūsu tautas lietišķā māksla ir unikāla un sargājama. Mums ir jācīnās, lai mūsu tauta neizklīst pasaulē!”, teica V. Brieze.
Tautas lietišķā māksla un austie darbi ir veids, kā nostiprināt un glabāt mūsu latvisko identitāti. Ir plānots, ka studijas jubilejas izstāde apceļos
visu Saldus novadu.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Mazpulcēni piedāvāja Adventes tirdziņu

30. novembrī 42 bērni un jaunieši no Druvas mazpulka, Saldus mazpulka „Šķūnis”, Remtes mazpulka, Kursīšu mazpulka „Bitīte”, Jaunlutriņu
mazpulka, Šķēdes mazpulka un Saldus jauniešu domes „Es un Mēs” bija atbraukuši uz Saldus Bērnu un jaunatnes centru, lai interesentiem piedāvātu pašu rokām gatavotus Adventes laika noskaņās veidotus izstrādājumus - Adventes vainagus, Ziemassvētku kartiņas, rotas un vēl citus skaistus
nieciņus.
Noskaņojums tirdziņā bija pacilājošs - bērniem patika sarūpēto velšu tirgošanas process un šāda iespēja, par kur jāpateicas šī pasākuma organizētājiem - Saldus BJC un JIC „Šķūnis”. Arī apmeklētāji tirdziņā bija visu laiku un ar interesi pētīja mazpulcēnu piedāvājumu, un labprāt pirka
sagatavotos izstrādājumus. Šāds Adventes tirdziņš jau kļuvis par tradīciju!
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Projekts pašvaldības kapacitātes stiptināšanai
2012. gada 1. novembrī sākas projekta „Saldus novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētu projektu un pasākumu organizēšana” īstenošana. Projekta mērķis: celt Saldus novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu
plašāku ES struktūrfondu, kā arī citu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sniegto iespēju izmantošanu satiksmes infrastruktūras uzlabošanā
Saldus pilsētā.
Projekta ietvaros plānots veikt nozīmīgu pētījumu par Saldus pilsētas satiksmes infrastruktūras esošo situāciju un tās attīstības iespējām, pētījuma ietvaros veiks ielu tīklu apsekojumu, ielu datu inventarizāciju, pētīs automašīnu, velobraucēju, gājēju plūsmu, apsekos satiksmes intensitāti, ielu
parametrus un segumus, aprīkojumu, luksoforus u.c.
Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, tiks veidota ĢIS bāzēta Saldus pilsētas ielu informācijas sistēma jeb datu bāze. Datu bāzē būs
iespējams veikt datu aktualizāciju, kas paātrinās pamatotu lēmumu pieņemšanu plānošanas jautājumos, balstoties uz šīs sistēmas ģenerētajiem datiem un dos iespēju pašvaldībai dinamiski reaģēt uz izmaiņām, modelējot pilsētas transporta situāciju. Iespēja apstrādāt lielu informācijas apjomu
paātrinās darbietilpīgus procesus gan ikdienas, gan stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Projekta ietvaros trīs pašvaldības darbinieki tiks apmācīti darbā
ar jauno datu bāzi.
Projektā plānoti arī sabiedrības informēšanas pasākumi – informācija pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Saldus Zeme” un projekta noslēguma
konference, kurā iepazīstinās novada pašvaldības darbiniekus ar veiktā pētījuma rezultātiem un izveidotās datu bāzes iespējām.
Šobrīd norit iepirkums par pētījuma “Saldus pilsētas satiksmes infrastruktūras esošā situācija un tās attīstības iespējas” izstrādi, ĢIS datu bāzes
izveidi un tās lietotāju apmācību. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz š.g. 3. decembrim.
Projekts noslēgsies 2012. gada 31. jūlijā.
Projekta attiecināmās izmaksas Ls 21 466.70 100% apmērā finansē ESF.
1.5.2.2.3.apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Liene Klagiša

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas
ciemā” būvniecības darbi
2011. gada 27. jūlijā, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Saldus pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/037/038 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiek īstenota projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā” ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciema iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros plānots:
1)
uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu;
2)
veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens resursu saglabāšanai;
3)
palielināt ūdenssaimniecības darbības efektivitāti, izmantojot cilvēkresursus, elektroenerģijas un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas;
4)
nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību un drošību, tādejādi veicinot reģiona pievilcību, radīt uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstošu vidi.
Šobrīd paveikts:
•
Izstrādāts TEP (SIA “Investīciju Risinājumu Birojs”);
•
Izstrādāta teritorijas topogrāfija un tehniskais projekts (SIA „Firmus DC”);
•
Veikta tehniskā projekta ekspertīze (IK “Avots VV”);
•
Noslēgts līgums par būvuzraudzību (SIA “AkordA”);
•
Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību (SIA „Firmus DC”);
•
Veikts TEP atkārtots saskaņojums ar ŪBK;
•
Noslēgts līgums par būvniecības darbiem (SIA “SZMA V).
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2012. gada 21. decembrim. Šobrīd ir plānots, ka objekts tiks nodots ekspluatācijā ar likumā paredzētajiem atliktajiem darbiem, kurus nav iespējams pabeigt ziemas sezonā.
ŪBK ir saskaņojis precizētos apjomus un CFLA akceptējis iesniegtos projekta grozījumus.
Projekta kopīgais finansējums ir 546 192,11 lati, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 351 388.09 lati, no tiem 298 679.88 latus (85%) finansē Eiropas
Savienība.
Projektu plānots beigt 2012. gada 26. decembrī.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta
Druvas ciemā” Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/037/038 LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SALDUS PAGASTA PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Rotaļlietu bibliotēka
Biedrība „Vecāku klubiņš „Kodols”” ir izveidojusi Rotaļlietu bibliotēku un uzsāk sniegt iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu –
attīstošo rotaļlietu un spēļu noma. Rotaļlietu bibliotēkas atrodas Saldū, Dzirnavu ielā 1, ēkas 2. stāvā.
Attīstošo rotaļlietu un spēļu piedāvājums un nomas maksa (sākot no Ls 0,10) apskatāma mājas lapā www.salduskodols.lv.
Sazināties, uzdot jautājumus un rezervēt rotaļlietas var pa e-pastu info@salduskodols.lv. vai arī mājas lapā.
Lai kļūtu par Rotaļlietu bibliotēkas klientu, jāierodas Rotaļlietu bibliotēkā, līdzi ņemot persona apliecinošu dokumentu,
jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiepazīstas ar Rotaļlietu bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Rotaļlietas nomā parasti tiek
izsniegtas uz divām nedēļās, bet ir iespēja tās nomāt uz dažām dienām vai mēnesi. Nomas maksa atkarīga no rotaļlietu lietošanas ilguma.
Rotaļlietu bibliotēka atvērta :
P. 14.00-18.00
T.---------------- P. 12.00-16.00
O. 10.00-14.00
C. 13.00-17.00 S.,SV.---------Informāciju sagatavoja Zane Štencele

Turpinās projekta „Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā „Vibsteri”” īstenošana
Pagājušā gada nogalē tika atklāta sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija. Šobrīd SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” turpina apgūt ES līdzekļus un realizē projektu „Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide atkritumu
šķirošanas un pārkraušanas stacijā „Vibsteri”.
Kompostēšanas laukuma būvdarbi tika uzsākti vasarā, šobrīd būvdarbi rit saskaņā ar noteiktajiem termiņiem - tiek montēts ēkas jumta segums,
izbūvēta lietus kanalizācija, ieklāts asfaltbetona segums un uzsākti atbalsta sienu izbūves darbi, kā arī iesākta grants ceļu seguma izbūve.
Paredzams, ka, realizējot projektu, ievērojami tiks samazināts bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums, kas nonāk reģionālajā poligonā.
Projekta kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 334 609,44 Ls, no kuriem 50% līdzfinansē ES Kohēzijas fonds.
PROJEKTU „BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU KOMPOSTĒŠANAS LAUKUMA IZVEIDE ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS UN PĀRKRAUŠANAS STACIJĀ „VIBSTERI”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSKURZEMES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU
NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informāciju sagatavoja Ruta Mieze

JAUNIEŠIEM

Notika informatīva pēcpusdiena par profesijas izvēli un karjeras plānošanu

Saldus pilsētas bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts
(ESIP) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Saldus
1. vidusskolu 16. oktobrī organizēja informatīvu pēcpusdienu skolēniem
par profesijas izvēli un karjeras plānošanu. Kā izvēlēties profesiju, plānot
karjeru, internetā atrast informāciju par mācību iestādēm, vai braukt studēt uz ārzemēm? Par to un vēl daudz ko citu noderīgu skolēniem stāstīja
VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte
Nora Kalēja.
Informatīvā pēcpusdiena notika Saldus 1. vidusskolā. Tajā bija iespēja piedalīties vidusskolēniem un interesentiem no citām klasēm, lai jau
savlaicīgi aizdomātos par piedāvātajām iespējām un izvēlētos to, kas pašiem šķiet piemērotāks gan profesijas izvēlē, gan savas nākotnes karjeras
veidošanā.
Pēc informatīvās pēcpusdienas Saldus 1. vidusskolas skolotāja Anita
Ieriķe sacīja: „Skolēniem vērtīga informācija. Vairāk šādu lekciju! Mums
atstāja vērtīgu prezentāciju, kuru lietderīgi izmantosim klases audzināšanas stundās”.
Šajā pasākumā piedalījās Saldus BJC Karjeras centra speciāliste Ritma
Ošeniece: “Ir jaunieši, kuri jau laikus domā par savu tālākizglītību gan
pēc 9., gan 12. klases, tādēļ meklē visu iespējamo palīdzību, ja vēl kaut ko nezina. Taču ir arī tādi jaunieši, kuri savu izvēli atliek uz pēdējo brīdi
– vasaras mēnešiem. Bieži vien tad ir „ugunsgrēka dzēšanas” efekts, jo izvēle ir ātra, nepārdomāta. Šādi jaunieši veido to grupu, kuri ātri pārtrauc
mācības. Varbūt ir vērts padomāt ne tikai par augstāko izglītību, bet šobrīd dažādu apstākļu dēļ ir vērts izvēlēties kādu „starpprofesiju”? Gūt panākumus – nozīmē vadīt savas domas pareizajā virzienā! Jauniešiem ir iespēja saņemt palīdzību karjeras izglītības jautājumos pie sava skolotāja, klases
audzinātāja, karjeras konsultanta skolā, Saldus BJC Karjeras centrā, protams, ģimenes viedoklis ir viens no svarīgākajiem. Vēlu visiem savlaicīgi
plānot savu iespēju ceļu nākotnē.”
Pašlaik Saldus pilsētas bibliotēkas ES informācijas punktā ikvienam interesentam pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras Ziņu
speciālizdevums jauniešiem par tēmām – kā izvēlēties tālākizglītības un karjeras virzienu, kur meklēt informāciju un palīdzību, kas ir veiksmes
noslēpums.
Informāciju sagatavoja Saldus pilsētas bibliotekāre un ESIP koordinatore Andra Gaigala

6

JAUNIEŠIEM
Saldus novada Jauniešu forums

Novembra sākumā 184 jaunieši no Saldus un 10 citiem Latvijas novadiem pulcējās Druvas vidusskolā, lai piedalītos Saldus novada Jauniešu
forumā. Lielākā daļa dalībnieku bija skolēni un studenti, bet forumā ar savu viedokli piedalījās arī bezdarbnieki, strādājošie, deputāti un jaunatnes
darbu koordinatori.
Forumā katram bija iespēja piedalīties vienā no septiņām diskusiju grupām. Diskusiju grupā „Pasākumi jauniešiem Saldus novadā” jaunieši
varēja izteikt savas vēlmes, kādus pasākumus vēl vajadzētu un kuri no esošajiem pasākumiem patīk. Piemēram, varētu nodibināt jauniešu balvu „Gada viskautkas”, atdzīvināt popielu- tā rosina radošumu. Jaunieši interesējās par iespēju apmeklēt Saldus novada domes sēdes, dzīvās mūzikas
koncertus un balles. Radās arī citas interesantas idejas pasākumiem.
Diskusiju grupā „Saldenieki - studenti vai soļa attālumā līdz studijām” sprieda par to, kas nepieciešams, lai Saldum piesaistītu atpakaļ studentus,
ko piedāvāt, lai studenti atgrieztos. Radās doma par datu bāzes izveidi, kurā satiktos studenti un darba devēji. Studentiem būtu vienkāršāk atrast
prakses vietas un darba devējiem - potenciālos darbiniekus. Vēl ierosināja Saldus novada pašvaldībā ieviest stipendijas ar noteikumu, ka šis students
atgriezīsies un strādās Saldū. Ierosināja arī izveidot atlaižu sistēmas studentiem, lai, atbraucot uz Saldu, viņi justos gaidīti. Noderīga būtu krievu
valodas apgūšana brīvdienās - Rīgā tā lieti noder, un būtu labi, ja Saldū būtu šāda iespēja. Noderīga šķita ideja par to, ka Saldus novada pašvaldība
varētu sadarboties ar saviem studentiem un piedāvāt bakalaura darba tēmas. Studenti varētu rakstīt lietderīgus darbus, kurus pašvaldība varētu
izmantot savā darbā.
Diskusiju grupā „Darba iespējas Saldū” runāja par uzņēmējdarbības vidi jauniešiem un tās uzlabošanu, piemēram, nodokļu atlaides jauniešiem,
uzsākot darba gaitas. Šis jautājums risināms valstiski, bet ir aktuāls, lai jaunieši pēc iespējas veiksmīgāk varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi. Vairāk informācijas no Valsts nodarbinātības dienesta par darba iespējām jauniešiem, arī vasarā. Informāciju par darba iespējām arī Saldus novada mājas lapā.
Diskusiju grupā „Vai es redzu savu vietu Saldus novadā?” runāja par to, kādiem jābūt priekšnoteikumiem, lai jaunieši paliktu un atgrieztos
Saldū. Tie ir darba iespējas savā profesijā, pieejamība laukiem, uzlabojot ceļu stāvokli, un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, piemēram,
boulings, kino, zumba.
Diskusiju grupā “Saldus Jauniešiem.lv izmantošana un popularizēšana” tika runāts par to, kā reklamēt šo Saldus jauniešu blogu, kā arī par to,
kā operatīvi iegūt informāciju par jauniešu pasākumiem un aktivitātēm, piemēram, piesaistot brīvprātīgos, kuri regulāri varētu sūtīt jaunāko informāciju ievietošanai blogā.
Diskusiju grupā „Brīvprātīgais darbs” runāja par iespējām, kur var nodarboties ar brīvprātīgo darbu - organizācijās, iestādēs, piemēram, palīdzēt
Dzīvnieku patversmē.
Diskusiju grupā „Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Jauniešu līdzdalības iespējas” runāja par to, ka jaunieši var iesaistīties lēmumu pieņemšanā savā skolā ar skolas pašpārvaldes palīdzību, ja rodas tāda nepieciešamība un to, cik svarīga šeit ir veiksmīga komunikācija.
Un darba grupā „Jaunatnes organizācija un pašvaldības sadarbības līguma veidošana” runāja par organizāciju dibināšanas kārtību, sadarbības
līgumā nepieciešamo un to, kas jādara, kad organizācija dibināta.
Jauniešu forums ļāva iegūt jauniešu viedokļus par viņiem aktuāliem jautājumiem, kā arī apstiprināja to, ka vairums jauniešu grib palikt savā
novadā un pēc studijām strādāt savā profesijā vai attīstīt savas biznesa idejas un uzsākt uzņēmējdarbību.
Ar visiem ierosinājumiem visās diskusiju grupās varat iepazīties Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Jaunatnei”, „Saldus jauniešu
dome „Es un Mēs”.
Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Saldus jaunie uzņēmēji uzvar Latvijas konkursā „Laukiem būt!”
2012. gada 28. novembrī ar biznesa/projekta plānu prezentāciju Ozolniekos noslēdzās konkurss „Laukiem būt!”. 26 labāko darbu konkurencē
pirmās trīs vietas un naudas balvas biznesa uzsākšanai un attīstībai savā
starpā dalīja Saldus novada jaunie uzņēmēji - Arvils Drukovskis, Madara Grandāne un Lauris Šteinbergs.
Pavasarī un vasarā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) desmit nodaļas dažādos valsts reģionos, īstenoja Valsts
Lauku tīkla (VLT) pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma ietvaros jaunieši speciālistu vadībā attīstīja
sava biznesa ideju, apguva un pilnveidoja iemaņas biznesa plānu/ projektu sagatavošanā.
Saldus nodaļas rīkotajās mācībās piedalījās deviņi topošie lauku uzņēmēji.
Rudenī pieci čaklākie Saldus nodaļas mācību dalībnieki, startējot
biznesa plānu/projektu konkursā „Laukiem Būt!”, biznesa idejas plānus
papildināja un slīpēja.
Pēc darbu izvērtēšanas reģionālajā komisijā, kurā piedalījās LLKC
speciālisti, kā arī Saldus un Brocēnu novada pašvaldības pārstāvji, dalībai konkursa finālā, tika izvirzīti trīs labākie un reāli īstenojamākie
biznesa plāni.
No konkursa 2. kārtā iekļuvušajiem 26 jauniešu darbiem desmit vislabākie tika izvirzīti konkursa trešajai kārtai, starp tiem arī visi trīs Saldus novada jauniešu darbi.
Pēc veiksmīgas biznesa plāna prezentācijas par vislabākajiem pasākuma vērtēšanas komisija atzina Saldus jauno uzņēmēju darbus: A.
Drukovska ieceri par metālapstrādes un autobūves detaļu datorizētās
projektēšanas pakalpojumu sniegšanu; M. Grandānes jau īstenot uzsāk-

to biznesa ideju par galda klāšanas servisa nodrošināšanu izbraukumos
un L. Šteinberga mēbeļu projektēšanas, ražošanas un uzstādīšanas pakalpojumu sniegšanas ieceri.
Konkursa „Laukiem būt!” mērķis ir atbalstīt jauniešus lauku teritorijās, īstenot savas uzņēmējdarbības idejas.10 labākie biznesa/ projektu
plānu iesniedzēji saņēma naudas balvas 500-2000 LVL apmērā mērķa
īstenošanai.
Informāciju sagatavoja SIA „LLKC” Saldus nodaļas speciāliste Indra Āboliņa
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INTERVIJA
Galvenais ir darbs!
Pie Jāņa Blūma viesojos novembra sākumā, tiklīdz bija zināms, ka
viņš 18. novembrī tiks pagodināts ar Triju Zvaigžņu ordeni. Saldus
novads var lepoties ar tik saimniecisku un dzīvesgudru cilvēku, Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieri.
Ordeņa kapitula ziņojumā teikts, ka Triju Zvaigžņu ordenis Jums
piešķirts kā ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam.
„Par to nevar saņemt Triju Zvaigžņu ordeni. To var saņemt par saimniecisko darbību, par priekšgājēju, barvedi, bet ne par to, ka es būtu
sabiedrisks darbinieks. Tik sabiedrisks nemaz neesmu. Bet saimniecībai
esmu devis daudz, pat ļoti daudz. Saimnieciskā vadīšana man padevās varbūt tas iedzimts no tēva un mātes. Nevaru teikt, ka es būtu padarījis
visu, ko es vēlējos, šo to es nepaspēju padarīt.”
Kā Jūs salīdzinātu ekonomisko situāciju Latvijā laikā, kad sākāt
stādāt par kolhoza „Jaunais Komunārs” priekšsēdētāju, un tagad?
“Ļoti daudzi cilvēki, kas nebija politiķi, sāka strādāt Latvijas valdībā
un tādēļ ekonomika negāja. Acīmredzot bija mērķis sagraut Latviju un
visas trīs Baltijas valstis. Nav, ko brīnīties par Igauniju. Viņi izcēlās, jo
somi un zviedri ir tuvas tautas un uzreiz nāca ar investīcijām un neļāva
izputināt rūpnīcas, kā mēs to pieļāvām. Pat lietuvieši neizputināja tik
daudz rūpnīcas, cik mēs. Vēl brīnums, ka noturējāmies šādā līmenī. Piemēram, par zemi, vajadzēja pārdot iesaistot valsti un sertifikātos katram
cilvēkam izmaksāt vismaz 28 Ls. Tad cilvēkiem vismaz būtu bijusi kāda
nauda, ar ko kaut ko iesākt. Bet cilvēki par santīmiem atdeva sertifikātus. Un, kad valstij ļoti vajadzēja naudu, ļoti daudzi iebrauca brīvajā
valstī, daudz ieveda ārzemju valūtu, bet atdeva uzņēmējiem mainīt. Tā
nevajadzēja. Sākumā valūtu vajadzēja mainīt valsts bankām, vai katrā
bankā ielikt savu pārstāvi, lai mainītu naudu. Tur palaida garām milzīgas
naudas summas. Valstij vajadzētu dzīvot no nodokļiem, bet uzreiz to
nevar izdarīt. Mēs maksājam nodokļus, bet bagātie nodokļus nemaksā,
viņi zina, kā tos apiet! Nevajag baidīties no tā, ka šodien tiem ierēdņiem,
kuriem jau ir lielas algas, ir jāpieliek vēl, jo citādi viņi aizies uz privāto
sektoru. Nekas, lai iet uz privāto sektoru, no skolām nāk ārā jaunatne,
viņi ies par tām algām strādāt. Nav jau viņi muļķāki, kā tie, kuri tagad
tajās vietās sēž!”
Latvijā deviņdesmito gadu sākums bija grūts.
“No sava amata aizgāju 1991. gada 29. maijā. Biju nostrādājis tieši
40 gadus - no 1951. gada 29. maija. Tad par priekšsēdētāju sāka strādāt
Gunārs Gudēns. Tas bija laiks, kad sākās tā trakā laupīšana, tad glāba,
kas glābjams. Laupīšana notika visur, piemēram, traktoru uz valdes sēdi
norakstīja, bet atnāk laukstrādnieks un jautā: „Priekšsēdētāj, ko lai dara?
Aizved traktorus uz remontu un samaksā, bet atpakaļ nenāk!” Visu izzaga.
Uzbūvēju elektrostaciju, uz vēl viena dambja - otru. Un aiziešana
no kolhoza un pievēršanās šīm stacijām saudzēja manus nervus. Arī
veselība man tagad ir labāka nekā tajā laikā. Tagad esmu priecīgs, ka
visi mūsu lauki ir apsēti. Tā zeme, ko apstrādājam ir dubultojusies, taču
darbinieku skaits samazinājies.”
Kāds ir Jūsu viedoklis par tiem, kuri brauc strādāt uz ārzemēm?
“Tas lielais ārzemju brauciens un pārceļošana - ko es varu teikt?
Mūsu ekonomiku šie cilvēki ceļ, nevis gremdē, jo mums pagastā ir desmitiem ģimeņu, kur kāds no ģimenes atsūta naudu. Un šādā veidā Latvijā ieplūst nauda, ieplūst investīcijas. Ir cilvēki, kas ārzemēs jau ir tik ilgi,
ka drīz saņems pensijas, cilvēki jau te ir nopirkuši māju, lai būtu, kur
dzīvot, kad ārzemēs aizies pensijā. Tad viņi nāks atpakaļ uz Latviju un
šīs pensijas tērēs Latvijā. Daļa paliks ārzemēs, bet, pēc visa spriežot,
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Jānis Blūms savā darba kabinetā
diezin vai tie palicēji tur izglābsies no krīzes.”
Kas Jūsuprāt var uzlabot dzīvi laukos?
“Man ļoti patīk mazās saimniecības, kurās ir 20 - 25 govis. Šādi
cilvēki ir pietiekoši pārtikuši, piedalās sabiedriskajā dzīvē, dzīvo savā
mājā. Pēc neatkarības uzcēluši māju, kūti un dzīvo laimīgi, izskolojuši
savus bērnus. Tas ceļ Latviju un dod stimulu.
Es kādreiz tā smejos - atbrauc kāds padomu prasīt. Ko jūs padomu
prasāt? Mēs taču neesam musulmaņi! Jūs, jaunie, tāpat negribat klausīt! Viens izputēja, jo neklausīja manam padomam, negribēja strādāt!
Zemnieku darbs ir smags. Mūsu kolhozā strādāja smagi, un beigās tas
bija tik spēcīgs, ka mēs jau varējām jau iedot brīvdienas. No kantora
visus izdzinām ārā, un tad visi skrēja uz lauka un savāca sienu. Man bija
vairāk nekā 1000 strādājošo. Saldū uzcēlu 53 dzīvokļus un nopirku 6
privātmājas gaļas kombinātā strādājošajiem. Kopā 250 cilvēkiem.
Kā bija tad, kad Jūs sākāt strādāt? Kā šeit izskatījās?
“Ārprāts! Šeit bija padomju karaspēka 1944. gadā atbrīvota teritorija.
Un katrā mājā bija ievietota jaunā Liepājas apriņķa vadība. Pagāja visa
ziema, kamēr ieņēma Liepāju. Visas iestādes bija šeit, Nīgrandes pagasta apkārtnē, katrā mājā. Kad dibināja kolhozu, šeit nebija nekā. 1951.
gada 29. maijā es biju 8. kolhoza priekšsēdētājs un man teica, ka ilgi es
šeit nenoturēšos. Tad, kad es te atnācu, zem sniega raka ārā kartupeļus,
turklāt 1951. gads bija ļoti neražīgs, tāpat arī zaga. Stāvoklis bija briesmīgs, bet es arī stipri vadīju un, ja vajadzēja, stipri pacēlu balsi, bet naids
nav bijis ne pret vienu uz ilgu laiku – man nav tādas rakstura īpašības.
Vienu gadu es visus kolhoza ziemājus iesēju ar rokām. Tie bija vienīgie
rudzi, kas izauga sēklai. Agrāk sēklu nopirkt nebija tik vienkārši kā tagad. Pirmo 14 hektāru dārzu iestādīju. Sūra dzīve bijusi un skaidrs, ka,
būdams kolhoza priekšsēdētājs, savu ģimeni laimīgu nedarīju. Tāpēc,
ka kolhoza priekšsēdētāja darbs bija neciešams - no tumsas līdz tumsai.
Taču kolhozā svinējām arī visus svētkus - mēs bijām tālu no rajona centra, mums netika klāt. Ceļi bija neizbraucami.
Esmu pārdzīvojis Ulmaņa laikus, krievu laikus, vācu laikus, un es
zinu, kas ir galvenais - tas ir darbs! Ja cilvēki laukos nestrādās un mājās sēdēs pie televizora laikā, kad laukā var stādīt kokus, nekāda dzīve
laukos nebūs. Urbanizācija pasaulei labumu nav devusi, bet lauki. Svarīgākie ir lauki, bet tie ražo cilvēkus pilsētai. Man ir četri mazbērni, visi
uzauga laukos, bet tagad ir pilsētā. Labi, ka te ir vidusskola, tā pietur
bērnus. Man ir lielas bailes par mūsu valdības iestāžu optimismu. Ja
kāda kapeika lieka ienākusi, nevajag kā gaiļiem lielīties, bet strādāt vēl

INTERVIJA
un vēl. Kāpēc baidīties, ka strādnieks aizies strādāt uz privāto uzņēmumu par lielāku naudu? Tā taču veidojas papildu darba vietas! Tas, kas no
augstskolas nācis, par 1000 Ls strādās kā traks!”
Jūsu vadībā tapuši svarīgi objekti Nīgrandes pagastā - baznīca, kultūras nams.
“Baznīcu nepabeidza celt. Zvanu nopirkām, pamatus bijām ielikuši, pārējo pabeidza baznīca. Bija paredzēta luterāņu baznīca, bet, tā kā mums ir
daudz katoļu, tad tapa katoļu baznīca, un katoļu baznīcai bija nauda. Ar baznīcas arhitektu vienojāmies, ka taisīsim tādu baznīcas projektu, ka būs
tāds jumts, kur nepieciešamības gadījumā varēs uzlikt krustu, jo oficiāli cēlām kapliču. Baznīca katru dienu divpadsmitos zvana. Baznīcai priekšā
ir represēto piemineklis, to arī neatkarības laikā uzbūvējām. Uztaisīju tēvam piemiņas vietu Skrundas novada Lēnās. Par Ventas forsēšanu dabūja
Lāčplēša kara ordeni. Šo to esmu padarījis.”
Ko Nīgrandei vēl vajadzētu? Ko vajadzētu, lai jaunieši gribētu atgriezties un lai būtu, kas veidotu šīs darba vietas, dzīvību šeit?
“Viss ir nokavēts! Nevajadzēja visas ražošanas iekārtas izvazāt. Noslēgt līgumu ar ārzemju firmu, ražot detaļas un sūtīt ārā. Bet visi inženieri bija
palikuši turīgi un aizbrauca. Ja sākumā tas būtu ievirzīts, viss būtu labi. Perspektīvas jau ir, bet lauki ir gandrīz neglābjami. Negribas jau to teikt.
Steidzami vajag dibināt profesionālo vidusskolu, kur sagatavo traktoristus. Lielajās saimniecībās pārsvarā strādā 60-70 gadus veci traktoristi. Kas
brauks pēc 10 gadiem?”
Ko Jūs novēlētu?
“Es novēlētu, lai latviešu tauta stāvētu par savu mazo zemīti un lai tā zemīte tiešām plauktu, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un katram jāstāda
kāds koks, kaut kas jāizdara ilgmūžībai- koks aug ilgi, tas ir bērnu bērniem. Es savu zemīti visu esmu apstādījis ar kokiem. Kur neaug cits, tur ir
koki. Tas nav domāts man, tas ir nākotnei. Jādomā par nākotni. Tas ir pats galvenais. No pagātnes jau esam daudz ko ņēmuši un izpostījuši. Jāmāca
jaunatne strādāt. Iespējas laukos ir, bet cilvēkiem nav gribasspēka pārvarēt šo krīzi. Laukos var izaudzēt dārzeņus un tad kaut vai ar 200 latiem
mēnesī iztikt!”
Interviju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

PASĀKUMS
Saldus novada Gada skolotājs 2012
Jau otro gadu Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīko pasākumu par godu novada skolu labākajiem skolotājiem. Šajā pasākumā bija
iespēja atskatīties uz šī gada labajiem un veiksmīgajiem darbiem un īpašajiem sasniegumiem izglītībā Saldus novadā.
Saldus novada pašvaldības vadītāja Indra Rassa izteica paateicību Izglītības pārvaldei par pagājušajā gadā iesākto tradīciju - nominēt gada labākos skolotājus. Ir grūti izvēlēties vienu labāko, bet šī titula iegūšana ir pagodinājums un motivācija turpmākajam darbam. I. Rassa teica, ka 2013.
gadā būs tieši tik izglītības iestādes, cik ir tagad un novēlēja nepagurt, darot šo grūto darbu, lai nepietrūkst radošās dzirksts un lai skolotāji jūtas
novērtēti no bērniem, vecākiem, skolas, pašvaldības un valsts.
Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica izteica pateicību skolotājiem par katru labo darbu - tas dod pienesumu
visai valsts attīstībai. Novadā ir daudz labu skolotāju un bērnu, ar kuriem mēs varam lepoties. S. Levica vēlēja, lai koncerts pēc labāko skolotāju
godināšanas ir kā balva par labi padarīto darbu.
No katras vispārizglītojošās skolas, pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu un jaunatnes centriem apbalvošanai tika izvirzīta viena labākā
skolotāja. Balvas saņēma Rimona Roze no pirmsskolas izglītības iestādes „Graudiņš”, Daiga Ķere no pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”, Līga
Ķetlere no pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”, Ilze Kauliņa no pirmsskolas izglītības iestādes „Cerībiņa”, Inese Lāce no pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”, Iveta Līcīte no pirmsskolas izglītības iestādes „Īkstīte”, Ilze Pole no pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis”, Diāna
Antropova no pirmsskolas izglītības iestādes „Griezīte”, Lienīte Auka no pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte”, Inita Gailīte no pirmsskolas
izglītības iestādes „Asniņš”, Baiba Rītere no Saldus Bērnu un jaunatnes centra, Austra Ozola no Saldus sākumskolas, Dace Paulauska no Jaunlutriņu
pamatskolas, Iveta Strikasa no Kursīšu pamatskolas, Zane Zuja no Lutriņu pamatskolas, Vineta Eberliņa no Nīgrandes pamatskolas, Gita Jaunsproģe no Pampāļu pamatskolas, Līga Ķeire no Rubas pamatskolas, Māra Krušāne no Saldus pamatskolas, Gita Ulena no Striķu pamatskolas, Līga
Liģeiķe no Zirņu pamatskolas, Vita Grīsle - Akopjana no Cieceres internātpamatskolas, Sandra Dīcmane no Rubas speciālās internātpamatskolas,
Marika Ulmane no Saldus 1. vidusskolas, Ludmila Sumļaņinova no Saldus 2. vidusskolas, Dace Lāva no Druvas vidusskolas, Lija Mickus no Ezeres
vidusskolas, Valda Freidenfelde no Kalnu vidusskolas un Krista Vīndedze no Saldus Vakara vidusskolas.
Sveica arī četrus labākos Gada vadītājus - Kursīšu pamatskolas direktori Irēnu Lagūnu, Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis”
vadītāju Janu Jansoni, Jaunlutriņu pamatskolas direktora vietnieci mācību darbā Maigu Osovsku un Saldus 2. vidusskolas direktores vietnieci ārpusklases darbā Ingu Mankus.
Balvas labākajiem skolotājiem pasniedza Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica, Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes metodiskā darba galvenā speciāliste Ilze Vītoliņa un Izglītības, sociālā un kultūras departamenta direktors Aivars Kaņeps.
Arī A/S „Swedbank” pārstāvji pasniedza savu balvu. Šogad to saņēma Nīgrandes pamatskolas skolotāja Vineta Eberliņa.
Pēc svinīgā pasākuma uzstājās Liepājas teātra aktieru muzikālā apvienība „Aģenti” ar īpaši jautru un uzmundrinošu programmu.
Paldies Nīgrandes mūzikas skolas skolotājiem un audzēkņiem par koncertu un Izglītības pārvaldes darbiniekiem, kuri noorganizēja šo pasākumu.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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PAGASTOS
Ezeres pagastā
Šogad dāmu klubiņš „Ezerīte” svin savu 10 gadu jubileju. Šajos desmit gados ir padarīts ļoti daudz. Klubiņa mērķis ir dalīties pieredzē dažādos sievišķīgos jautājumos- rokdarbu darināšanā, ēdienu gatavošanā,
skaistumkopšanā, dārzkopībā, veselīgā dzīvesveidā- kā arī izglītoties,
pilnveidoties, labi atpūsties un atgūties no ikdienas rūpēm.
Aktīvi iesaistāmies Saldus novada Dāmu klubiņu rīkotajos erudītu
konkursos. Šoruden tiekoties pirmajā nodarbībā, katra klubiņa dalībniece ierosināja, ko gribētu redzēt, uzzināt, piedzīvot, izdarīt garajos rudens
un ziemas mēnešos. Nākotnē ir daudz jaunu ieceru. „Ezerītes” dalībnieces priecāsies, ja mūsu pulkam pievienotos jaunas dalībnieces. Lai
visām mums veiksme jaunu ideju īstenošanā!
Informāciju sagatavoja Dāmu klubiņa „Ezerīte” vadītāja Biruta
Bērzatīss
Kursīšu pagastā
16. novembra vakarā Kursīšu pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz svētku pasākumu “94. gadadiena Latvijai”. Svētku koncertā uzstājās amatierteātris “Kodols” ar programmu “Gadalaiki”. Paldies teātra režisorei
Sanitai Vītolai par sagatavoto programmu!
Pēc svētku koncerta sekoja pasākuma svinīgā daļa, kuras laikā tika
pasniegti Kursīšu pagasta pārvaldes apbalvojumi konkursā “Gada kursīšnieks 2012”. Šogad Gada kursīšnieka apbalvojumu saņēma Valerija
Budenoviča par ieguldījumu pagasta dzīvē un darbā mūža garumā, par
aktivitāti Latvijas Sarkanā Krusta Kursīšu nodaļas darbā, Mārīte Griblo
par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, Santa Zīlīte par teicamām
sekmēm un aktīvu dalību skolas dzīves veidošanā un sabiedriskajās aktivitātēs. Balvu pasniedza Zentai Šenbergai ar ģimeni par ziedojumu un
Bruzilu kapličas atjaunošanu, Vairim Štencelim, kurš aktīvi iesaistās un
palīdz pagasta pārvaldei paveikt plānotos būvniecības darbus. Lauksaimniecības jomā šogad tika sveikts Jānis Circenis - z/s “Jāņsētas”
saimnieks, kurš aktīvi un sekmīgi strādā savā saimniecībā.
Šogad balsošanas kastēs saņēmām 40 aptaujas anketas. Bez apbalvotajiem, mūsu pagasta iedzīvotāji savas balsis bija atdevuši arī par šādiem mūsu pagasta iedzīvotājiem- Intu un Jāni Plāčiem, Ilzīti Griķi, Uldi
Vītiņu, Ivetu Drukovsku, Ivetu Strikasu, Madaru Montvidu, Kasparu
Circeni, Inesi Smilgu, Rasmu Bolšteinu, Laimdotu Lagzdoni, Inu Ozoliņu, Valdi Bolšteinu, Gintu Susekli, Sanitu Vītolu, Uldi Romani, Toniju
Spēlmani, Žani Bergmani, Inesi Pērkoni, Slūtiņu ģimeni, Maiju Rorbahu, Viju Gotfrīdi, Māri Tiļļu, Ivetu Kinču, Andru Rorbahu, Mārtiņu
Lagzdonu, Liliju Griķi. Paldies visiem, kuri piedalījās un izteica savu
viedokli, taču jāatgādina, ka viens cilvēks tikai vienu reizi var iegūt šo
apbalvojumu, ceram uz tikpat lielu atsaucību arī turpmāk. Paldies visiem, kuri atnāca uz šo pasākumu!
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Kristīne Buka
23. novembrī Kursīšu bibliotēkā notika pasākums, kura laikā neklātienē pabijām ļoti interesantā un savdabīgā valstī – Indijā. Par pieredzēto
šai zemē dalījās Kursīšu pamatskolas direktore Irēna Lagūna. Klausītāji
varēja uzzināt par Indijas dabu, tradīcijām, sadzīvi, iepazīt Indijas garīgās mācības, likumsakarības un dzīves uztveri. Uzzinājām par neizskaidrojamiem notikumiem un atgadījumiem, kas notikuši ar Irēnu ceļojuma laikā, runājām par domu un gara spēku, par cilvēka izvēli skatīt un
ieraudzīt lietas no sev vēlamā skatupunkta, saskatīt labo vai slikto.
8. novembrī Kursīšu bērnudārza audzēkņi viesojās bibliotēkā, kur
kopīgi tika svinēti Mārtiņi. Bērni bija sagalvojuši priekšnesumu – skaitīja tautasdziesmas, minēja mīklas. Mārtiņos sākas budēļos iešana, tādēļ
katrs no bērniem bija izgatavojis masku. Kopīgi cienājāmies ar Mārtiņdienas cienastu, ko bija sarūpējušas audzinātājas un bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš.
9. novembrī Kursīšu pamatskolā notika projekta „No tautas pūra lādes” pirmais paskums „Mārtiņdiena, Mārtiņdiena, visi bērni tevi gaida”,
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kurā piedalījās folkloras kopa „Virza” no Brocēniem. Pasākuma laikā
pie bērniem viesos ieradās budēļi. Kopīgi ar bērniem un skolotājiem tika
dziedātas latviešu tautas dziesmas, iets rotaļās un dejots. Bērni bija sagatavojuši un skandēja mīklas un tautas dziesmas. Folkloras kopa „Virza”
iepazīstināja kursīšniekus ar Saldus un Brocēnu novada folkloras bagātībām, kopīgi dziedājām arī Kursīšos pierakstīto dziesmu „Aiz upītes
kalniņā”. Projekta ietvaros bibliotēkas- informācijas centra pagalmā bija
sanākuši Mārtiņdienas budēlīši, kuri izrādījās izstādē „Budēlīši sabraukuši” no 9.11. līdz 16.11.2012. Budēlīšus veidoja Kursīšu pamatskolas
skolēni, katra klase vienu masku. Noslēgumā bibliotēkas pagalmā bija
apskatāmi - lapsa Kūmiņš, Mazais vīrs, Ragana, Meža vecītis, Taurenis,
Pati nāve un Krāsainās sejas un Dzērve.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons
Visus labos darbus novembrī veltījām Latvijai.
7. novembrī skolā notika starptautiskā ekoskolu rīcības diena. Jau
iepriekš gatavojām milzu robotus no izlietotām kastēm, lai tos izmantotu
par afišu stabiem. Uz tiem izvietojām 2. un 3. klases bērnu zīmētos plakātus. Aicinājām rūpēties par Latvijas nākotni, par zaļu vidi un bateriju
savākšanu tām domātos konteineros. Pēcpusdienā staigājām pa skolas
teritoriju, lai pārliecinātos, vai nemētājas atkritumi.
Vecākajām klasēm notika Lāčplēša dienai veltīts konkurss. Skolēnu
zināšanas ne tikai pārbaudījām, tās arī papildinājām, jo katra uzdevuma
atbilde sniedza ieskatu šīs dienas vēsturē. Nākamajā dienā turpinājām ar
Morzes ābeces apgūšanu. Oskara Kalpaka biogrāfija tā ir interesantāk
apgūstama.
Īpaši gaidīts atnāca 9. novembra pusdienlaiks, jo mūs apciemoja Brocēnu folkloras kopas budēlīši. Svinējām Mārtiņus, ko mums sagādāja
Kursīšu bibliotēkas vadītāja uzrakstītais projekts par latviešu svētkiem.
Jauki skanēja bērnu priekšnesums, braši dimdināja lācis, gailis, nāvīte
un citi maskotie ciemiņi.
Pēc balles visi gribēja doties mājup gar pagasta bibliotēku, kur jau
kopš rīta bija izvietotas klašu gatavotās masku instalācijas.
10. novembrī, dažiem mazpulka „Bitīte” pārstāvjiem bija ļoti nopietns un atbildīgs uzdevums – piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā un sveikt Padures mazpulku 20 gadu jubilejā. Uzdevumu izpildījām
godam.
Pirmdienas rītā atkārtojām kārtējo APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai)
projekta laikā izveidoto noteikumu par uzvedību mācību stundās, bet
pēc tam turpinājām mācīties un mēģināt. Gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienas pasākumam skolā.
Tas notika 16. novembrī. Šogad pasākuma tēma bija tāda pati kā skolotājas Sanitas izvēlētā gadalaiku tēma Kursīšu pagasta pasākumā, kurā
sveicām Santu Zīlīti par čaklu un atbildīgu mācību un sabiedrisko darbu
un skolotāju Mārīti Griblo par ilgos darba gados veikto skolas dzīvē.
Svētku pasākumā Saldus novada pašvaldības pārstāvis pasniedza Atzinības rakstu skolas direktores vietniecei Sanitai Vītolai par ieguldījumu Saldus novada attīstībā.
22. novembrī mūs priecēja un izbrīnīja Saldus ielu vingrotāji. Īpašu
interesi izraisīja mūsu skolas puiši un bijušie skolēni, kuriem ir šāds
hobijs.
23. novembrī priecājāmies par kolēģiem un suminājām skolas direktori Irēnu Lagūnu, kura ieguva „Gada vadītāja” balvu, skolotāju Ivetu
Strikasu, kura tika izvirzīta „Gada skolotāja” balvai Kursīšu pamatskolā.
27. novembrī skolotājas Inas Bergmanes un Irēnas Lagūnas stundās
ciemojās dabas zinību projekta dalībnieki no sešām novada skolām.
Priekšā Adventa vainaga gatavošana, APU lielā nodarbība audzinātājiem un APU komandai, sniega gaidīšana, smaidu raidīšana rūķu
virzienā, pirmās sveces dedzināšana un citi notikumi. Lai mums jauks
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Informāciju sagatavoja Kursīšu pamatskolas direktores vietniece
ārpusstundu darbā Iveta Strikasa

PAGASTOS
Lutriņu pagastā
Ilgus gadus Koknesē dzīvo divas literātes, kuru dzimtā vieta ir Lutriņi. Dzejnieces Ārija Āre un Maija Stepena ciemojās jau augustā dzejas
pasākumā Namiķos. Maijas kundze novembra sākumā piedalījās literāri
muzikālā pēcpusdienā „Ar dzeju un pasakām” Lutriņu bibliotēkā. Kuplā
klausītāju pulkā skanēja dzeja, veltīta dzimtajiem Lutriņiem, skolai un
skolotājiem. Tikšanās reizē ritēja atmiņu kamolītis, jo publikas vidū bija
bērnības un skolas biedri, kaimiņi un draugi. Bieži skanēja vārdi: “vai
tu atceries, toreiz bija tā...”. Dzejniece ir arī pasaku meistare, un mazie
klausītāji nebeidza vien priecāties par rūķīšu darbiem un nedarbiem. Literārais devums ir apkopots izdevniecības „Jumava” izdotajās dzejas un
pasaku grāmatās.
Pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja Jūlijas Šeibakas
vijoles solo.
Bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties un degustēt arī ar Jaunlutriņu pagasta „Lapenieku” saimnieku Sandras un Imanta Medņu 26 ābolu
šķirņu izstādi.
Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” Lutriņu bibliotēkā iesaistījušies 21 grāmatu eksperts un 3 vecāki. Pārstāvētas
visas vecuma grupas no 1.-12. klasei. Daudzi jau izlasījuši visas projekta grāmatas, tagad notiek vērtēšana, un sāk veidoties grāmatu topi.
Svarīgākais jaunums ir tas, ka lasīšanas termiņš projektam pagarināts
līdz 2013. gada 31. janvārim. Bibliotēka gaida jaunus lasītājus un viņu
vecākus! Visu neatklāšu, lai paliek noslēpums, tikai pateikšu, ka čaklajiem lasītājiem paredzētas balviņas no Latvijas Bērnu literatūras centra
un arī Lutriņu pagasta bibliotēka iecerējusi pateikt paldies. Piedalīsimies
Lasīšanas svētkos novadā.
Novēlu sava pagasta iedzīvotājiem un bibliotēkas lietotājiem sirdsmieru Adventa laikā, mīļus Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu un panākumiem bagātu 2013. gadu!
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča
Novembrī Lutriņu klubā bija apskatāma ceļojošā izstāde, kura tapusi
projekta „Skaties, es fotografēju” ietvaros. Tajā piedalījās trīs pagastu
– Jaunlutriņu, Lutriņu un Zirņu iedzīvotāji. Lutriņos fotoakcija notika
pagasta 190. gadadienas svētku dienā 11. augustā. Izstādē ir apskatāmi
lutriņnieku Jūlijas Luīzes Šeibakas, Annijas Annas Mednes un Jura Jurģa Blūmentāla tvertie svētku mirkļi. Izstādi apskatīja daudz cilvēku, jo
klubā šajā mēnesī bija pasākumi ar kuplu apmeklētāju skaitu.
12. novembra vakarā Lutriņu klubā varēja satikt neparasti ģērbtus
ļaudis, kurus dažādās vietās sauc dažādi – Mārtiņbērni, budēļi, ķekatas.
Maskās tērptie ļaudis nes svētību tai vietai, kurā viņi ciemojas. Ciemiņi
bija Saldus „Medainis”, Brocēnu „Virza” un Remtes „Virši”, kas, dimdinot un rībinot kājas rotaļās un dančos, baidīja prom bēdas un likstas.
16. novembrī Latvijas valsts 94. gadadienai veltītajā pasākumā
„Mans zelts ir mana tauta” Lutriņu pagasta darba kolektīvi sveica savus
čaklos darba darītājus. Viņiem svētku koncertu sniedza PII „Kāpēcītis”
dziedātāji un dejotāji, pamatskolas 1. -2. un 2.- 4. klašu deju kolektīvi,
kā arī Lutriņu jauniešu deju kolektīvs „VILKS” un amatierteātris „ATVARS”. Koncerta odziņa bija Užlieknes kapelas „GLOUSNIS” no Lietuvas dzīvespriecīgā mūzika un dziesmas, kurai skanot, mūsu jaunieši
nevarēja mierīgi nosēdēt un metās dejot. Pēc koncerta visi varēja dejot
Liepājas grupas „Rietumkrasts” pavadījumā.
Turpinot iesākto tradīciju, Lutriņu klubā savu izrādi „Līnis murdā”
rādīja Brocēnu amatierteātris. Oktobrī lutriņniekiem bija iespēja vērot
Jaunlutriņu un Druvas amatierteātru iestudētās lugas. Decembris ir bagāts ar Ziemassvētku pasākumiem, tādēļ teātra izrāžu skatīšanās atkal
atsāksies janvārī, kad Lutriņos viesosies Šķēdes Dailas teātris un Vadakstes amatierteātris. Sekojiet reklāmai!
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba
organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagastā
11. novembrī, Lāčplēša dienā, iedzīvotāji bija aicināti pulcēties pie
Kalnu bibliotēkas - gājienam uz Represēto pieminekli. Bibliotēkas logi
bija noformēti ar sarkanbaltsarkanām svecēm, kā arī iedzīvotāji savu
dzīvokļu logos bija iedeguši svecītes un gājiens notika sveču gaismā,
kuras pēc tam tika noliktas pie pieminekļa.
17. novembrī kultūras namā notika svinīgs pasākums veltīts Latvijas
94. dzimšanas dienai. Šajā pasākumā piedalījās sieviešu koris “Nīgrande”, Kalnu vidusskolas skolēni lasīja dzeju un pagasta pārvaldes vadītāja Antra Jermuša teica svētku uzrunu. Koncertu sniedza Valmieras teātra
aktieru grupa. Skatītāji pateicās par skaisto svētku pasākumu. Kā jau
kārtīgā dzimšanas dienā, vakarā bija balle kopā ar grupu “Roja”. Abos
šajos pasākumos bija ļoti daudz apmeklētāju.
18. novembrī, tradicionāli, Nīgrandes pagastā no pieturas uz Kalnu
pusi gar ceļa malām tika aizdegtas svecītes. Ar katru gadu apgaismotais
ceļa posms palielinās. Uz šādu skaistumu nāk skatīties daudzi Nīgrandes
pagasta iedzīvotāji.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene
Nīgrandes pamatskolā no 9.- 18. novembrim notika „Pilsonības nedēļa”. Katru dienu skolēni piedalījās kādā no aktivitātēm.
9. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Skolas ņiprākais” un „Skolas stiprinieks”.
Tā ir jau izveidojusies tradīcija, kur skolēni sacenšas dažādās sporta disciplīnās, lai noskaidrotu veiklāko, stiprāko, ātrāko un spēcīgāko
skolēnu.
12. novembrī skolēni parādīja savas zināšanas konkursā „Pazīsti Latviju”.
13. novembrī audzinātāji aicināja skolēnus uz īpašo klases stundu
„Kā es redzu Latviju”.
14. novembrī notika tematiska pēcpusdiena „Ar Latvijas sajūtu sirdī”, 15. novembrī skolēni zīmēja savu Laimes zemi – Latviju, bet 15.
novembrī 9. klases skolēni visus pārsteidza ar savām prezentācijām. 18.
novembrī gar ceļa malām aizvijās skaists „Gaismas ceļš”.
Vēl 23. novembrī Nīgrandes pamatskolas skolotāja Vineta Ēberliņa
saņēma a/s „Swedbank” balvu - datoru un ieguva „Gada skolotāja” un
„Labākā skolotāja” titulu.
Skolēni cītīgi un ar prieku apmeklē baseinu, ir ievēlēta jaunā Skolas
padome, kura jau ir noorganizējusi akciju „Palīdzi draugam” un gatavojas laist klajā avīzi „Skolas laiks”. Skola gatavojas Ziemassvētkiem.
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pamatskolas direktore Iveta
Bērziņa
Kalnu vidusskolā novembris aizritējis dažādu svētku un citu svarīgu
notikumu zīmē. Lai svētkus sagaidītu sakārtotā vidē, katra klase centās
sakopt tai iedalīto skolas teritorijas daļu.
Vispirms ar jautrām dziesmām, rotaļām un pie klātiem galdiem, uz
kuriem nedrīkstēja būt veikalā pirkti, bet tikai pašu gatavoti gardumi,
aizvadīti Mārtiņi. Dejošana notika pie “dzīvās” mūzikas, jo arī kapelai
vajadzīgs treniņš.
Ar Lāčplēša dienu sākās tradicionālā Tēvzemes nedēļa. Jaunsargi devās uz piemiņas pasākumu „Airītēs”. Pa ceļam Lēnās Kalpaka bataljona
piemiņas vietā iededzināja svecītes un nolika ziedus. Savukārt, vakarā
jaunieši piedalījās lāpu gājienā Saldū.
Visas nedēļas garumā katra klase gatavoja dāvanu Latvijai dzimšanas dienā. Dāvanas tapa no dažādiem materiāliem. Ikviens bija centies,
lai parādītu savu izdomu un apliecinātu piederību Latvijas valstij. Ar
skolēnu darbiem varēja iepazīties arī pagasta iedzīvotāji un ciemiņi, jo
darbu izstāde notika kultūras namā. Vislielākais notikums, protams, bija
Valsts svētku koncerts, jo tas tika veltīts Jānim Blūmam. Esam pateicīgi šim leģendārajam cilvēkam par mūsu skolu un priecājamies par viņam piešķirto augsto apbalvojumu. Par priekšnesumiem Blūma kungs
bija ļoti priecīgs, jo viņam vienmēr paticis, ka uzstājas bērni. Tas bija
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koncerts no sirds uz sirdi, un par to liela pateicība pedagogiem Artim
Šulbergam, Dacei Bunkusai, Inai Kiršteinei, Sanitai Zālītei un, protams,
pašiem koncerta dalībniekiem. Paldies kultūras nama vadītājai Ligitai
Ķienei par viesmīlību!
Patīkams pasākums bija “Gada skolotājs”. Šogad balvu saņēma skolotāja Valda Freidenfelde. Viņa ir gan latviešu valodas un literatūras
skolotāja, gan skolas bibliotekāre. Skolotāja savu darbu dara no sirds un
radoši, ļoti daudz enerģijas ieguldot skolēnu lasītgribas un lasītprasmes
attīstīšanā.
Darbu uzsākusi vecāku skola “Soli pa solim”. Pēc praktiskās nodarbības skolas sporta zālē notika jautrās stafetes visai ģimenei. Ceļojošo
tīģeri ieguva Ozolu ģimene, kas bija viskuplāk pārstāvēta.
Informāciju sagatavoja Kalnu vidusskolas direktore Zenta Klaipa
Pampāļu pagastā
Sirsnīgi sveicam visus pampāļniekus, kuri dzimšanas dienu svinēja
novembra mēnesī! Lai viss izdodas!
Pats svarīgākais notikums Pampāļos novembra mēnesī bija ceļa posma Saldus- Pampāļi 6,8 km atklāšana. Šī ceļa tapšana ir liels un ilgi gaidīts notikums visā Saldus novadā. Oficiālo runu laikā izskanēja doma,
lai tuvā nākotnē pie asfalta tiktu viss ceļš no Pampāļiem līdz Saldum.
Pampāļnieki cer uz izdošanos!
3. novembrī Pampāļu dramatiskais kolektīvs piedalījās skatē, kur
guva pozitīvu žūrijas vērtējumu un ieguva 2. pakāpes diplomu. Skatē
rādījām Hermaņa Paukša lugu „Trīs kāposti”, ar kuru pampāļnieki tika
iepazīstināti Līgo vakarā.
4. novembrī Pampāļu kapsētās notika Svecīšu vakars. Jau otro gadu
šajā pasākumā piedalās folkloras kopa „Pampāļi” ar īpaši iestudētu
programmu.
17. novembrī par godu Latvijas jubilejai Pampāļu kultūras namā koncertēja Dz. Čīča un K. Antess. Koncerts bija emocionāls un interesants.
Pampāļu bibliotēka novembrī ir papildinājusi fondu par 51 grāmatu,
tai skaitā 31 grāmatu bērniem.
Ir iegādāti sēžammaisi, kuri novietoti bērnu stūrītī. Tie papildina interjeru un bibliotēkas apmeklētāji, pārlūkojot jaunāko presi, labprāt tos
izmanto. Arī bērniem par tiem liels prieks.
2. novembrī notika „Nakts bibliotēka” bērniem. Piedalījās 10 bērni,
kuri veica dažādus uzdevumus, piedalījās atrakcijās un noslēgumā noskatījās filmu.
Novembrī sācies ikgadējais novusa turnīrs. Šogad pieteikušies 25 dalībnieki, kuri sadalīti pa vecuma grupām.
Novembrī noslēdzās bērnu zīmējumu izstāde. Par zīmējumiem bērni
saņēma pateicības un balviņas.
Decembrī bibliotēkā varēs apskatīt literatūras izstādi, kura būs veltīta
Zentai Mauriņai.
Tiks organizēts Adventes vainagu pīšanas pasākums.
Skolā Mārtiņdienā viesojās folkloras kopa „Pampāļi”. Visi gājām
rotaļās, minējām mīklas, dziedājām. Jautrība turpinājās Mārtiņdienas
tirdziņā.
No 8. -14. novembrim skolas bibliotēka organizēja neklātienes konkursu „Mana Latvija”. Uzvarēja 6. klases skolniece Arta Vectīrele.
Sirsnīgs un patriotisks bija Latvijas gadadienai veltītais pasākums.
Svētku vēlējumu skolas kolektīvam veltīja Dzidra Belsone, kura ir desmit gadus jaunāka par Latviju. Dzidra nolasīja E.Virzas dzejoli, ko mācījusies 11 gadu vecumā.
Notika pirmā jaunievēlētās skolas padomes sanāksme, kurā par skolas padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Jāni Vaļko Junioru. Padome sastādīja darba plānu visam mācību gadam. Pirmais darbs jau ir paveikts – pārbaudīti atstarotāji visiem skolas skolniekiem.
Liels paldies Pampāļu pagasta pārvaldei par iespēju mūsu skolēniem
apmeklēt dažādus ārpusskolas pasākumus – 8., 9.klases skolēni piedalījās Skrundas arodvidusskolas rīkotajās Zeļļu skoliņas nodarbībās, kur
varēja apgūt jaunas zināšanas un praktiskā darba iemaņas, vecāko klašu
skolēni vēroja ielu vingrotāju priekšnesumus Kalnu vidusskolā.
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Par dalību sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai” pieci zēni saņēma diplomus un Rīgas „Dinamo” kalendārus.
LU maģistrante Ieva Spradze vadīja nodarbības par atkritumu šķirošanas nozīmi. Notika vecāku sapulce par tēmu „Kā būt motivējošam
vecākam?”. Pēc sapulces notika nodarbības skolotāju A. Baltiņas, D.
Feldmanes, I. Loginas un S. Šēniņas vadībā par Ziemassvētku gaidīšanas laiku. 1.-5. klašu skolēniem notika radošās darbnīcas.
9. novembrī Mārtiņdienu svinēja arī PII „Pumpuriņš”. Arī šeit viesojās folkloras kopa „Pampāļi”. Dziedāja dziesmas, gāja rotaļās un minēja
mīklas. Bērni bija iemācījušies tautas dziesmas un ticējumus. Muzikālajās nodarbībās dziedāja dziesmas, ko bija iemācījušies. PII „Pumpuriņā”
Latvijas gadadienu atzīmēja 21. novembrī. Katra grupa dziedāja dziesmu, lielākie bērni runāja tautas dziesmas par Latviju. Ar „vilcienu” devās ceļā uz trīs stacijām, kurās cēla Rīgas pili, lika „puzles” un greznoja
Latviju. Bērni zīmēja salūtu, gāja rotaļās un mielojās ar svētku kliņģeri.
Novembrī „Vecāku skoliņa” notika Lutriņos, kur bija tikšanās ar ārstu Visvaldi Bebrišu.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa
Zaņas pagastā
Līdz 5. novembrim Zaņas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā bija
vērojama biedrības „ KIT” izsludinātā Saldus novada kultūras projektu
pasākuma „ Esi oriģināls!” projekta „Nakts priekšauts!” izstāde.
Paldies projekta finansētājiem: biedrībai KIT, Zaņas pagasta pārvaldei, biedrībai „Gaismas pusē”. Paldies par sadarbību Dienas centra darbiniekiem un visiem atsaucīgajiem projekta dalībniekiem.
11. novembrī, godinot Lāčplēša dienu, pie Zaņas skolas veidojām
Gaismas ceļu.
17. novembrī Zaņas skolā atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienu. Koncertu sniedza Zaņas pagasta sieviešu vokālais
ansamblis „Tik un Tā” un Druvas deju kolektīvi. Svinīgajā daļā tika pasniegti Zaņas pagasta Goda un Atzinības raksti.
Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, šogad pārvaldē tika izstrādātas
aptaujas anketas Goda un Atzinības rakstu pretendenta izvirzīšanas
pieteikuma formā sekojošās nominācijās: Par pagasta vārdu popularizēšanu, Gada sportists, Aktīvs iedzīvotājs, Čaklākās rokas, Sadarbības
partneris, Labs cilvēks. Iedzīvotāji bija piecas reizes aktīvāki nekā pērn.
Kā katru gadu vērtēšanā piedalījās komisija piecu cilvēku sastāvā, kas
nav tieši saistīta ar darbu pārvaldē.
Goda rakstus saņēma: Ingus Ķēpulis (nominācijā „Par pagasta vārda
popularizēšanu”), Initra Kinstlere (nominācijā „Aktīvs cilvēks”).
Atzinības rakstus saņēma: Modris Žentiņš (nominācijā „Gada sportists”), Ilma Kamkovska (nominācijā „Aktīvs cilvēks”), Anita Krūmiņa
(nominācijā „Čaklākās rokas”), Biedrība „Gaismas pusē” (nominācijā
„Sadarbības partneris”), Ona Dreimane ( „Labs cilvēks”).
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Ilma
Kamkovska
Zirņu pagastā
Novembris Zirņu pagastā iezīmējās ar gadskārtējo Mārtiņdienas tirdziņu pie pagastmājas. Jauku Mārtiņdienas koncertu Zirņu pagasta iedzīvotājiem bija sarūpējuši Zirņu bērnudārza un pamatskolas audzēkņi,
bet turpinājumā grandiozus aplausus izpelnījās Brocēnu amatierteātris
ar Eduarda Vulfa lugu „Līnis murdā”. Koncerta noslēgumā pašdarbnieki
saņēma pateicības vārdus, aplausus un gardus kliņģerus no Zirņu pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Kronbergas un kultūras darba organizatores
Agritas Rimkus.
Kā jau katru gadu, arī šogad Oskara Kalpaka piemiņas vietā Zirņu
pagasta „Airītēs” notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Par svinīgu
un patriotisku noskaņu rūpējās Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas
vietas vadītājs Aivars Tērauds, Zemessardzes Nodrošinājuma rotas komandiera vietnieks Dainis Adzereiko un nacionālo partizānu apvienības
pārstāvis Jānis Rudzītis, sakot runas, kas lika aizdomāties par savu vietu

PAGASTOS
Latvijā un par to, kas tad īsti ir patriotisms.
Svētku uzrunas teica arī Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aidis Herings, Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kronberga un
Saldus 1. vidusskolas direktore Inesa Role.
18. novembrī – Latvijas valsts dzimšanas dienā Zirņu pamatskolā notika svinīgais pasākums, koncerts ar Santas Zapackas un Harija Ozola
piedalīšanos. Koncertā bija dzirdamas daudzas iemīļotas un pazīstamas dziesmas, kuras tika sagaidītas ar klausītāju neviltotiem aplausiem. Vakara
turpinājumā zirņenieki ballējās līdz rīta gaismai kopā ar grupu „Blice”.
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta pārvaldes kultūras darba organizatore Agrita Rimkus
Novembris Latvijai un latviešiem ir nozīmīgs mēnesis. Kaut gan tas ir gada tumšākais mēnesis, skolā, darba steigā, tas aizsteidzies ātri.
Novembris sākās ar piedalīšanos Saldus novada jauniešu forumā Druvā. Zirņu skolu forumā pārstāvēja pašpārvaldes skolēni skolotājas Līgas
Liģeiķes vadībā.
Priecājamies par saviem florbolistiem – īpašs lepnums par meitenēm, kuras izcīnīja 3. vietu.
Lai svētki ienāktu sakoptā mājā, vispirms čakli pastrādājām apkārtnes sakopšanas talkā.
10. novembris – jauku rudens noskaņu uzbūra pirmsskolnieki un skolēni skolotājas A. Arzaņājevas vadībā. Bērnu balsis priecēja pagasta iedzīvotājus Mārtiņdienas koncertā.
11. novembris – godinājām mūsu valsts varoņus O.Kalpaka piemiņas vietā „Airītēs”.
15. novembrī skolā svētku „Esi ziedoša, Latvija”– pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Jauko koncertu sagatavoja un tajā piedalījās visi
skolas skolēni. Ieraudzījām, cik mūsu Latvija daudzkrāsaina. Neizpalika gards kliņģeris, svētku sajūta un lepnuma par to, ka esam latvieši.
Novadā stāstnieku konkursā panākumus guva 9. klases skolniece Rita Radvila, kura startēs Rīgā.
Par Gada skolotāju Zirņu pamatskolā nominēta Līga Liģeiķe. Viņa to ir pelnījusi ar savu apzinīgo darbu, radošumu un interesantajām idejām.
Informāciju sagatavoja Zirņu pamatskolas direktore Baiba Vitkovska

Zvārdes pagastā
Laikā, kad visapkārt noris Valsts svētku noskaņās veidoti pasākumi, arī Zvārdes pagastā tika radīta iespēja lepoties ar Latviju, ar savu pagastu
un tā iedzīvotājiem.
11.11. norisinājās Gaismas ceļa veidošana no Striķu pamatskolas līdz Striķu muižai, radot izgaismotu ceļu uz Valsts svētku koncertu kultūras
namā, kur piedalījās pamatskolas skolēni. Tika radīta gaiša svētku noskaņa, kas ne vienu vien aizkustināja līdz sirds dziļumiem.
Erudīcijas un radošā pēcpusdiena „Daudz laimes, Latvija!”, kas notika 15.11., tika pavadīta jautrā noskaņojumā, palīdzot viens otram, risinot
uzdevumus un veidojot radošo darbiņu.
Bet 17. novembris bija īpaša diena, jo pagastā pirmo reizi norisinājās izstāde „Zvārde var!”, kuras mērķis bija iepazīstināt plašāku publiku ar
Zvārdes pagastā esošiem uzņēmīgiem cilvēkiem – galdniecības, kokapstrādes, lopkopības un augļkopības uzņēmējiem, dažādu kolekciju īpašniekiem, sportistiem, rokdarbniekiem, gardu produktu gatavotāji un īpašu aizraušanos īpašnieki, veidojot gana plašu piedāvājuma klāstu. Izstādes
noslēgumā bija erudīcijas konkurss par Zvārdes pagasta pagātni un tagadni, kurā uzvarēja Kristers Arājums.
Liels paldies visiem pasākumu apmeklētājiem, bet īpaši skolēniem un skolotājiem par skaisto svētku koncertu un izstādes 22 dalībniekiem!
Īpaši sveicam Edīti un Dmitriju Podosiņņikovus ar dēliņa piedzimšanu, bet Zintu Gulbi un Stasi Jankusu ar meitiņas nākšanu pasaulē! Novēlam
laimīgiem vecākiem, laimīgus bērnus!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Iveta Ganeviča

VIDE

Šķiro atkritumus privātmājā!

SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu „Šķiro atkritumus privātmājā”, lai veicinātu
Brocēnu, Saldus pilsētas un Druvas ciemata privātmāju iedzīvotājus šķirot atkritumus, tādā veidā samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu.
Šīs akcijas ietvaros tiks izplatīti speciāli izgatavoti 120l maisi, kas būs paredzēti „Izlietotam iepakojumam” un „Stiklam”.
Maisā „Izlietotam iepakojumam” varēs mest PET pudeles, polietilēna maisiņus, plēves, dzērienu kartona pakas, kartonu, avīzes, žurnālus,
kancelejas papīru.
Maisā nedrīkst mest slapju un netīru iepakojumu.
Maisā „Stiklam” varēs mest nesaplēstas burkas un pudeles.
Nevarēs logu stiklu, auto stiklu, spoguļus, traukus.
Maisus bez maksas būs iespējams saņemt: Saldus norēķinu centrā, Brocēnu novada domē, nešķirotu atkritumu izvešanas dienā pie šoferiem un šķirošanas stacijā „Vibsteri”. Arī maisu savākšana būs
bezmaksas.
Mērķis ir uzrunāt privātmāju iedzīvotājus, parādot, ka šķirot atkritumus ir vienkārši, jāzina, tikai kā
to darīt pareizi.
Sīkāku informāciju par jauno pakalpojumu un citiem SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” pakalpojumiem iespējams iegūt mājas lapā www.vaao.lv vai zvanot pa tālruni
63864244.
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Saldus novada dome sveic decembra apaļo jubileju gaviļniekus
Māca mākonis savaldīties,
Dusmoties- negaiss un krusa.
Ko māca man rasa no rīta?
Sakrāt mirdzumu tumsā klusi.
(Māra Misiņa)
Ezeres pagastā

Ilmārs Kalniņš- 50
Biruta Ļuktus- 50
Rima Mūrniece- 50
Genovaite Ramona- 50
Guntis Jansons- 55
Mārtiņš Jurķis- 55
Ingrīda Grandberga- 60
Zaiga Rožkalne- 60
Biruta Stone- 60
Kazimirs Bogužs- 70
Marija Jerjomina- 70
Irēna Ellere- 75
Velta Melbārde- 75
Imants Birznieks- 85

Jaunauces pagastā

Daiga Putna – 50
Aldis Šaumanis – 55
Antonija Skuja – 91

Rubas pagastā

Alekss Kaunis- 50
Guntis Siksna- 50
Regina Laurecka- 55
Skaidrīte Zoša- 55
Aivars Čaročinskis- 60
Vera Ērkšķe- 70
Ņina Ješenkova- 75
Svetlana Sause- 75
Marija Beišina- 90

Šķēdes pagastā

Silvija Babidoriča - 55
Gunars Mednis- 55
Armands Nazārovs- 60
Antons Zandars- 65
Kārlis Fridrihsons- 80
Marija Taubere- 94

Jaunlutriņu pagastā
Dzidra Cāzere- 70
Skaidrīte Riere- 70
Vera Riekstiņa- 80

Kursīšu pagastā

Anna Germanoviča- 55
Maiga Lazda- 55

Aivars Vilerts- 55
Dzidra Kārkliņa- 85

Lutriņu pagastā

Dainis Alksnis- 60
Ervīns Pupurs- 60
Zoja Vilka- 60
Leja Skaidrīte- 70
Īra Rūse- 85
Marija Purekle- 90

Nīgrandes pagastā

Inese Barone- 50
Leons Grīnītis- 50
Antra Jermuša- 50
Miervaldis Bušma- 55
Inese Reingolde- 55
Irina Butnorjus- 60
Irēna Krastiņa- 65
Dzintra Statkus- 65
Alberts Piternieks- 70
Sirdsvalda Skapsta- 70
Edgars Inapšs- 85
Elza Brača- 90

Novadnieku pagastā

Normunds Benis- 50
Normunds Ikots- 50
Tomas Ulskis- 50
Māris Behmanis- 55
Antans Vežauskis- 55
Aija Zemdega- 55
Ilga Jansone- 60
Ilmārs Pavārs- 65
Arvīds Vālodze- 70
Marta Upeniece- 80
Ernests Krūmiņš- 85
Austra Rieksta- 85
Lida Bilstiņa- 91
Anna Grudule- 92
Milda Dūka- 93

Pampāļu pagastā

Sarmītei Feldmanei – 50
Andrim Kokinam – 50
Laimonim Pastaram – 50
Reinim Karpovskim – 80
Otilijai Opoltei – 85
Artūram Janševskim- 90

Saldus pagastā

Dace Ābele- 50
Jānis Strazdiņš- 55
Kazimiers Ziļs- 55

Olga Brizga- 65
Modris Vamzis- 65
Lidija Eglinska- 70
Alfrēds Muntiņš- 70
Silvija Tiļļa- 70
Mārtiņš Poļikovs- 89

Zaņas pagastā
Ināra Kalese- 55

Zirņu pagastā

Ilga Alksne- 55
Antons Zusmanis- 55
Laima Sproģe- 75
Mirdza France- 90

Zvārdes pagastā

Jānis Karulis- 50
Edmunds Grinbergs- 50
Arvīds Pūce- 65

Vadakstes pagastā

Rolands Vasiļevskis- 55
Reinis Mazprecnieks- 60
Ilga Zeniņa- 65
Laimonis Dūzis- 75
Anna Latiša- 80

Saldus pilsētā

Vallija Freimane- 70
Ilmārs Leitis- 70
Vilnis Miķelsons- 70
Ēriks Upenieks- 70
Ausma Aškāja- 75
Valdis Bitmanis- 75
Ruta Dombrovska- 75
Valdis Logins- 75
Jurijs Ļebedevs- 75
Dzidra Bumeistere- 80
Natālija Damberga- 80
Velta Helviga- 80
Gunārs Iesalnieks- Vimbulis- 80
Imants Turss- 80
Fraņa Zelka- Zommere- 80
Maiga Dombrovska- 85
Valija Minka- 85
Jevgenija Pavlova- 85
Lūcija Pētersone- 85
Modra Beļinka- 91
Katrina Lāce- 91
Alberts Bergs- Dilbergs- 92
Felicija Erba- 94
Anna Gudakovska- 94

Konkurss

Konkurss „Skanīgākā četrrinde par jauno konfekti „Gotiņa” ar piparkūku garšu”
SIA „Saldus pārtikas kombināts” sadarbībā ar „Saldus Novada Vēstīm” izsludina konkursu „Skanīgākā
četrrinde par jauno konfekti „Gotiņa” ar piparkūku garšu”. Uzņēmuma žūrija izvēlēsies 5 skanīgākās četrrindes un to autori saņems saldumu pakas no SIA „Saldus pārtikas kombināts” un, iespējams, četrrindes
tiks iekļautas uz šīs konfektes etiķetes turpmāk. Četrrindes līdz 2013. gada 3. janvārim var atnest uz p/a
„Saldus Tūrisma informācijas centrs” Saldū, Striķu ielā 3 vai sūtīt uz e-pastu tic@saldus.lv. Lūdzam norādīt četrrindes autora vārdu, uzvārdu, vecumu un telefona numuru. Konkursa uzvarētāju vārdi tiks
publicēti nākošajā „Saldus Novada Vēstis” numurā.
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novembrī saldus kultūras centrā
Novembrī Saldus kultūras centrā notika šādi Saldus kultūras centra veidoti pasākumi:
•
noslēdzās biedrības “KIT” realizētais projekts „Saldus novada kultūras projektu pasākumi” „ Esi oriģināls!”” . Projekta pamatideja
”Priekšauts” bija radoša un jaunradi rosinoša, tādēļ tā pamanāmi realizējās deviņos kultūras projektos visā Saldus novadā,
•
notika Saldus novada amatierteātru skate, kurā piedalījās desmit novada teātri. Augstāko vērtējumu ieguva Šķēdes Dailas teātra izrāde
“Antons un Anna”, režisore Daila Medne.
•
notiek mācības profesionālās pilnveides kursos „Dramaturģijas pamati un lugu analīze”, piedalās Saldus novada amatierteātru režisori.
Divdesmit viens režisors apgūst programmu dramaturga, režisora un lektora Laura Gundara vadībā.
Informāciju sagatavoja Zaiga Vēja

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

15. 12. plkst.
16:00

Koncertakcijas „Ziemassvētku roze” 10 gadu jubilejas
lielkoncerts. Piedalās: Inga Šļubovska un kameransamblis “Livonija”, Lorija Vuda, Uģis Prauliņš un Ivars
Cinkuss, Aivars Brīze, Elita Veidemane un vokālais
ansamblis “Spārni”, Normunds Ķietis un Inita Āboliņa.
Ieeja bez maksas

19.12. plkst. 18:00

Saldus pamatskolas Ziemassvētku koncerts

20.12. plkst. 18:00

Saldus sākumskolas Ziemassvētku koncerts

22. 12. plkst.
17:00

Saldus kultūras centra amatierkolektīvu Ziemassvētku
koncerts „Baltos sniegos satīties”

23. 12. plkst.
11:00

Ziemassvētku pasākums „Ziemassvētki kaķīša dzirnavās”
Saldus pilsētas bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu

28.12. plkst. 11:00

Latvijas Leļlu teātra izrāde „Jampadracis Ziemassvētkos”. Ieeja bez maksas

29. 12. plkst.
16:00

Vecgada karnevāls Saldus Kalpaka laukumā. Pasākuma
īpašie viesi: ugunsšova meistari, perkusionisti „Samba de
Riga”. Labākajām maskām balvas

31. 12. plkst.
23:00

Jaunā gada sagaidīšana Kalpaka laukumā

1. 01. plkst. 00:30

Jaunā gada balle ar „Šlāgeraptaujas 2012” uzvarētājiemgrupu „Galaktika”, ieejas maksa 5Ls

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

14. 10. – 28.01.

Tautas lietišķās mākslas izstāde „Dzīves gājums”

9. 12. – 14. 01.

L. Kareļa Jubilejas gleznu izstāde

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts novusā Druvas
mehāniskajās darbnīcās

14.12. plkst. 19:30

LBL2 spēle basketbolā - BK Saldus - BS Rīga/Rīdzene/
LU Saldus sporta kompleksā

15.12. plkst. 17:00

LBL2 spēle basketbolā - BK Saldus - RNS-D/Līvāni
Saldus sporta kompleksā
EZERES PAGASTĀ

14.12. plkst. 15:00

Lielās Ziemassvētku egles atklāšana Centra laukumā

15.12. plkst. 20:00

Ģimenes vakars Ezeres kultūras namā

20.12.

Ezeres vidusskolas Ziemassvētku pasākums

26.12. plkst. 11:00

Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem
Ezeres kultūras namā

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
18.12. no rīta

Svētku egle daudzbērnu ģimenēm Rubas dienas centrā

18.12. plkst. 16:00

Pagasta Lielās egles iedegšana pie ‘’Pagastmājas’’

20.12. plkst. 14:00

Svētku pēcpusdiena kopā ar ziedotājiem Rubas dienas
centrā

20.12. plkst. 17:00

Svētku egle Rubas pamatskolā

20.12. plkst. 14:00

Svētku pēcpusdiena kopā ar ziedotājiem Rubas dienas
centrā

23.12. plkst. 15:00

Ziemassvētku koncerts. Piedalās Ezeres koris, Ezeres un
Rubas pagasta sieviešu vokālie ansambļi Rubas tautas
namā

29.12. plkst. 12:00

Svētku egle pirmskolas vecuma bērniem Rubas tautas
namā

29.12. plkst. 19:00

Jaungada diskotēka skolēniem ( ierodas maskās) Rubas
tautas namā

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
No 05.12.

Jaunlutriņu fotoamatieru darbu izstāde „Apturētie mirkļi”

No 10.12.

Fotoizstāde „reKonstrukcija”

SV. JĀŅA SALDUS EVANĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

26.12. plkst. 17:00

Koru Ziemassvētku koncerts

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
21.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku koncerts „Tev tuvumā”. Koncertā piedalās
Artūrs Skrastiņš, Ieva Kerēvica un grupa “Putnu balle”.
Mākslinieki izpildīs latviešu komponistu skaistākās Ziemassvētku dziesmu versijas akustiskās mūzikas izpildījumā. Biļešu cena 4Ls

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
(Saldus novada
mājas lapā)

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā Novada
sporta zālēs

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts volejbolā Kurzemītes, Saldus sporta kompleksa, profesionālās vidusskolas
sporta zālēs

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts un Kurzemes novada
čempionāts florbolā Druvas sporta zālē

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
12.12. plkst. 14:00

Pasākums „Mani Ziemassvētku kārumi” Jaunlutriņu Dienas
centrā

17.-19.12.

Piparkūku darbnīca sadarbībā ar lielveikalu „Maxima”
Šķēdes Dienas centrā

20.12. plkst. 13:00

Ziemassvētku eglītes pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Šķēdes skolas zālītē

27.12. plkst. 15:00

Ziemassvētku izskaņas koncerts. Pēc koncerta pēcpusdiena pensionāriem Jaunlutriņu tautas namā

28.12. plkst. 19:00

Atpūtas vakars Veco gadu pavadot Šķēdes skolas zālītē

31.12. plkst. 23:00

Vecgada nakts balle ar uguņošanu pusnaktī

KURSĪŠU PAGASTĀ

16.12. plkst. 13:00

„Otrā Rūķu darbnīca – pašu gatavoti eglīšu rotājumi”.
Līdzi ņemt papīru, dziju, līmi, šķēres, tamboradatu u.c.,
Kursīšu bibliotēkā- informācijas centrā

17.12. plkst. 10:00

Ziemassvētku eglīte mazajiem Kursīšu pagasta iedzīvotājiem Kursīšu bērnudārza zālē
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PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
sākums 15.lpp.
20.12. plkst. 18:00

SALDUS PAGASTĀ

Ziemassvētku pasākums Kursīšu pamatskolā

22.12. plkst. 11:00- Pasākums „Pār kalniem, pār lejām Ziemassvētki nāk”
15:00
27.12. plkst. 12:00

Pensionāru Ziemassvētku eglīte Jaunajā zālē

Visu decembri

Literatūras izstāde „Nozīmīgas jubilejas ievērojamiem
latviešu literātiem” Lutriņu bibliotēkā

14.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Piparkūku balle” Lutriņu klubā

14.12. plkst. 22:00

Balle Lutriņu klubā, spēlē grupa „EJA”

15.12. plkst. 13:00

Labdarības koncerts Lutriņu klubā. Piedalās Aivars Brīze, Elita Veidemane un grupa „Spārni”

LUTRIŅU PAGASTĀ

15. 12. plkst. 19:00

Saldus pagasta iestāžu Ziemassvētku balle

21. 12. plkst. 14:00

Saldus pagasta pensionāru Ziemassvētku eglīte

22. 12. plkst. 13:00

Ziemas saulgriežu pasākums „Bluķa vilkšana”

23. 12.

Saldus Sv. Pētera un Pāvila Katoļu baznīcā un Skrundas
Lēnu baznīcā –vokālās grupas “Druvas tonis” koncerts

1.01.
00:30

plkst.

Saldus pagasta pārvaldes vadītājas A. Liepas svētku uzruna un salūts

1. 01. plkst. 01:0006:00

Gadumijas balle, spēlē grupa „Saderības sindroms”
(Dace Tapiņa, Ingemars Harmsens, Zigurds Turss). Ir
iespēja rezervēt galdiņus, sākot no 17. decembra, zvanot pa tel.: 29145725. Biļetes iepriekšpārdošanā 3,50Ls,
pirms pasākuma - 4Ls

19. 12. plkst. 14:00

Ziemassvētku pasākums pensionāriem Vadakstes tautas
namā

20. 12. plkst. 10:00

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas bērniem Vadakstes
tautas namā

VADAKSTES PAGASTĀ

17.12.

PII „Kāpēcītis” piecgadnieku brauciens pie Ziemassvētku vecīša uz „Lediņiem”

21.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku pasākums „Ciemos pie Sniegbaltītes”
Lutriņu pamatskolā

22.12. plkst. 12:00

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

17.12.

22.12. plkst. 16:00

„Ķekatā, ļekatā, leksim kāļu dārziņā” bluķa vilkšana
kopā ar Lutriņu kluba pašdarbniekiem

Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem un
bērnudārza audzēkņiem

22.12.

27.12. plkst. 14:00

„Baltie Ziemassvētki”- senioru jubilāru sveikšana apaļās dzīves jubilejās Lutriņu klubā

Svētku pasākums „Ziemassvētku jampadracis” Zaņas
sporta angārā. Koncerts plkst. 20:00, balle - karnevāls
plkst. 22:00 kopā ar „Nakts Ziņām”. Būs loterija

visu decembri

Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda
atbalstītā projekta „Ziemu sagaidot!” radošās nodarbības Dienas centrā

15.12.

Zemnieku atpūtas pasākums Zirņu pamatskolā. Spēlēs
Z. Turss un U. Kļeščovs. Līdzi ņemsim labu garastāvokli un „groziņu”. Dalības maksa 10Ls no ģimenes. Pieteikties līdz 10. decembrim pie V. Viļumas zvanot pa tel.
63846190 vai 29497475

18.12. plkst.16:00

Ziemassvētku pasākums Zirņu bērnudārza zālītē Zirņu
pagastā deklarētajiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu

NOVADNIEKU PAGASTĀ

14.12. plkst. 15:00

Novadnieku pagasta pensionāru Ziemassvētku eglīte

23.12.plkst. 11:00

Ziemassvētku eglīte Novadnieku pagasta pirmsskolas
bērniem

30.12.plkst. 21:00

Vecā gada aizvadīšanas pasākums

15.12. plkst. 16:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts Nīgrandes luterāņu
baznīcā

17.12. plkst. 16:00

Pagasta egles iedegšana

19.12. plkst. 13:00

Ziemassvētku koncerts. Piedalās Nacionālo bruņoto štāba bataljona orķestra “Big bend” grupas koncerts

19.12. plkst. 16:00

Eglīte bērniem „Ziemassvētku jampadracis”. Piedalās
P.I.I. “Griezīte”

20.12. plkst. 20:00

Kalnu vidusskolas Ziemassvētku koncerts

24.12. plkst. 16:00

Dievkalpojums un Ziemassvētku koncerts Nīgrandes
luterāņu baznīcā

27.12. plkst. 15:00

Pensionāru pasākums Kalnu bibliotēkā

31.12.-01.01.

Gadu mijas balle

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

21. un 22.12. no Ziemassvētku labumu tirdziņš bijušā veikala „Citrons”
10:00-15:00
telpās.
Tirdziņam lūdzu pieteikties amatniekus un zemniekus.
Būs labdarības loterija
25.12. plkst. 22:00

Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Jūrkant” Zirņu pamatskolā. Lūgums galdiņus rezervēt līdz 21. decembrim
pie Agritas Rimkus pa tel. 63846245

15.12. plkst. 12:00

Adventes laika tematiskā nodarbība – piparkūku cepšana un greznošana Striķu kultūras namā

21.12. plkst. 17:00

Striķu pamatskolas Ziemassvētku pasākums

ZVĀRDES PAGASTĀ

13.12. plkst. 18:00

Vecāku skoliņa „Spēlēsim kopā teātri” P.I.I. „Pumpuriņš” telpās

15.12. plkst. 13:00

Koncertakcija „Ziemassvētku Roze” Pampāļu kultūras
namā

22.12. plkst. 12:00

Ziemassvētku eglīte mazajiem zvārdeniekiem- pirmsskolas vecuma bērniem Striķu kultūras namā

15.12. plkst. 15:00

Lielās egles iedegšana Pampāļu centrā

25.12. plkst. 21:00

19.12. plkst.16:00

Ziemassvētku pasākums P.I.I. „Pumpuriņš”

Balle ar grupu „Blice” Striķu kultūras namā, ieejas maksa 2Ls

21.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku eglītes pasākums Pampāļu pamatskolā

29.12. plkst. 16:00

21.12. plkst. 14:00

Ziemassvētku balle pensionāriem Pampāļu kultūras
namā

Druvas amatierteātra izrāde „Šneideriene” (Ā. Alunāns)
Striķu kultūras namā

29.12. plkst. 18:00

Senioru balle ar grupu „Akords” Striķu kultūras namā

01.01. plkst. 01:00

Jaunā Gada nakts balle Pampāļu kultūras namā

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 23, 2012. gada novembris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
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