2012.gada 14. novembris

Aktualitātes
Gada balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšana
26. oktobrī Saldus Bērnu un jaunantes centrā notika
Saldus novadā nebijis pasākums- tika pasniegta gada balva
„Kristāla Zirgs” amatierkolektīvu vadītājiem dažādās nominācijās. Ideja par balvu radusies, lai pievērstu uzmanību
nozīmīgajam amatiermākslas kolektīvu vadītāju darbam
un sasniegumiem.
Balvu pasniegšanas gaisotne bija ļoti patīkama- uz ekrāna varēja redzēt balvas maketu- Kristāla Zirgu. Pasākumu
caurvija divu atraktīvu mīmu darbošanās un rudenīgs burvestību pieskāriens- doma, ka ķirbis var pārvērsties karietē. Uzstājās akordeonistu ansamblis „Akords”, ritma grupa
„Radi-ridi-rī” no Alojas novada un koris „Saldava”.
Saldus novada pašvaldības kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja par katru izvirzīto kandidātu lasīja viņu kolēģu un
kolektīvu dalībnieku labos vārdus. Bija nomināciju kandidāti, kuri atkārtojās vairākās nominācijās. Par labi padarītiem darbiem daudz labu vārdu pretī.
Pretendentus balvai varēja ieteikt pulciņu un kolektīvu
dalībnieki. Žūrija vērtēja dalībniekus 6 nominācijās par
darbību 2011./2012. gada sezonā. To, kāpēc tieši Kristāla
Zirga pasniegšana, balvas idejas autore Zaiga Vēja, skaidro: „Kultūras laukā ir daudz un smagi jāstrādā, bet darba rezultāts ir tāds, kas paceļ dvēseli!”
Pasākuma sākumā Saldus novada pašvaldības priekšsēdētāja Indra Rassa izteica cerību, ka šī balva varētu kļūt par ikgadēju notikumu un izteica
pateicību par amatierkolektīvu vadītāju darbu.
Indra Rassa pasniedza pirmās balvas par mūža ieguldījumu. Viena tika pasniegta bijušajam ilggadējam Saldus rajona koru virsdiriģentam un
jauktā kora „Saldava” diriģentam Kārlim Kreicbergam, kurš gan nebija pasākumā, taču balva viņam tika nogādāta 31. oktobrī Liepājā- viņa dzimšanas dienā. Un otra balva- bijušajai ilggadējai Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” vadītājai Veronikai Briezei. Viņa teica, ka ir gandarījums,
ka studiju, kuru viņai bija lemts izveidot, pastāv jau 55 gadus. V. Brieze vēlēja, neļaut latviešu tautas mākslai un etnogrāfijai pazust un domāt, ka
mums tā ir visskaistākā.
Nākošajā nominācijā „Par mākslinieciski kvalitatīvu un augstvērtīgu ieguldījumu un jaunradi” balvu ieguva Saldus novada jauktā kora „Saldava” diriģente Itana Lipšāne.
Nominācijas „Par aktīvu amatiermākslas kolektīva darbības organizēšanu un veiksmīgiem pasākumiem amatiermākslas popularizēšanā” laureāts
bija akordeonistu ansambļa „Akords” vadītājs Guntis Ābols.
Nominācijā „Par kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras popularizēšanu un saglabāšanu” balvu ieguva kapelas „Strops” vadītāja Agrita
Pileniece.
Nominācijā „Par kvalitatīvu un plašu mērķauditoriju aptverošu kultūras pasākumu un projektu īstenošanu” balvu saņēma
Kalnu kultūras nama kapelas „Spēlmaņi” vadītājs Artis Šūlbergs.
Visbeidzot, nominācijā „Par nozīmīgu darbību amatiermākslas starptautiskās aprites veicināšanā” balvu ieguva Druvas kultūras nama vadītāja Ļubova Kapteine.
Paldies Jaunlutriņu amatierteātra režisorei Sandrai Mednei
par ieguldīto darbu šī pasākuma tapšanā.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
Fotogrāfiju autors Lauris Rinmanis
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DOMES SĒDE
2012. gada 25. oktobra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Saldus novada pašvaldības
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai no 2012. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim.
2. Izteikt atzinību, pasniedzot Saldus novada domes Goda rakstu, aktīvajiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
3. Izdarīt precizējumus Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas nolikuma 1. pielikumā „Skolas pārvaldes struktūra”.
4. Pilnveidot Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam
1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā šādām biedrībām, slēdzot
līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā,
„Latvijas mazpulki” (Lutriņi) sabiedriskās aktivitātes „Materiālu iegāde
radošai darbnīcai „Viss skaistais – ar savām rociņām” realizācijai; „CSK
Kurzemnieks” sabiedriskās aktivitātes „Aprīkojuma iegāde sporta aktivitātes „Grieķu-romiešu cīņas” attīstībai, popularizēšanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Saldū” realizācijai; „Latvijas Sarkanā Krusta
Saldus komiteja” sabiedriskās aktivitātes „Pasākumu cikls „Zini! Dari!
Dzīvo veselīgi!” realizācijai; „Živica” sabiedriskās aktivitātes „Reiz
dzīvoja pasaka ...” realizācijai; „Koris „KAPRĪZE” sabiedriskās aktivitātes „Sanāciet - sadziediet” realizācijai; „Latvijas mazpulki” (Jaunlutriņi) sabiedriskās aktivitātes „Mazā Jukuma piedzīvojumi Jaunmuižā”
realizācijai; „Durvis uz radīšanu” sabiedriskās aktivitātes „Folkloras
kopas dibināšanas pasākumi Druvā” realizācijai; „Iniciatīvu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sabiedriskās aktivitātes „Rudens veltes
Kurzemē” realizācijai; „Pirmā Stīga” sabiedriskās aktivitātes „Trenažieru telpas iekārtošana, atklāšana Ezerē”.
6. Grozīt Saldus novada domes 2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumu
„Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Jaunlutriņu
pagasta Jaunlutriņu ciemā” iesniegumu”.
7. Grozīt Saldus novada domes 26.01.2011. sēdes lēmumu „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšu pagasta Kursīšu ciemā” iesniegumu”.
8. Kā Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs” partneris, piedalīties projekta īstenošanā un slēgt līgumu ar
Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta ieviešanu.
9. Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta iesniegumu Sorosa
fonda – Latvija izsludinātās iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.
kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” projektu konkursa pirmajā
grupā „Drošs turpinājums”.

10. Iesniegt projektu „Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā,
rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru” Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ierobežotai
projektu iesniegumu atlasei.
11. Iesniegt projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Saldus 2. vidusskolas ēkā” Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu iesniegumu atlasei.
12. Garantēt finansējumu Ls 67 981 apmērā 2013. gada budžetā ielas apgaismojuma rekonstrukcijai Rīgas ielā, posmā no Lielās ielas līdz
Jelgavas ielai, Saldū.
13. Piešķirt finansējumu Ls 3500 apmērā valsts informātikas olimpiādes organizēšanai Saldus novadā.
14. Piešķirt finansējumu Ls 2 757 apmērā Saldus 2. vidusskolai videonovērošanas sistēmas ierīkošanai.
15. Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, Saldus sporta skolai piederošo
kustamo mantu – pasažieru autobusu FORD TRANSIT, pirmais reģistrācijas datums 26.04.2005., šasijas nr.WFOEXXTTFE4B87643, reģistrācijas nr. FU8799, atlikusī grāmatvedības uzskates vērtība Ls 6404.
16. Apstiprināt šādas Saldus novada pašvaldības „Saldus Bērnu un
jaunatnes centrs” pulciņa dalībnieku ikmēneša iemaksas.
17. Apstiprināt sekojošu samaksu par Zaņas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
18. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.20 „Par grozījumiem 2010.
gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””.
19. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Saldus novada interešu izglītības iestādēm no 2012. gada 1. septembra līdz 2012. gada 30. novembrim.
20. Izbeigt deputāta Gundara Samoškas pilnvaras pirms termiņa, pamatojoties uz viņa personisko rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu.
21. Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta iesniegumu Sorosa
fonda – Latvija izsludinātās iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.
kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” projektu konkursa pirmajā
grupā „Jauns sākums”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēde”.
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Ordeņu kapituls 2012. gada 18. oktobrī par nopelniem Latvijas labā nolēma piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam Jānim Blūmam. Jānis Blūms devis nozīmīgu ieguldījumu Nīgrandes pagasta un Saldus novada attīstībā. Ilgus gadus
strādājis Nīgrandes pagastā, un viņa vadībā tapuši un attīstījušies daudz iedzīvotājiem svarīgi objekti, piemēram, baznīca un kultūras centrs.
Saldus novada dome sveic Jāni Blūmu par šī nozīmīgā apbalvojuma iegūšanu. Intervija ar Jāni Blūmu Valsts svētku speciālizdevuma „Saldus novada vēstis” numurā.
Kurzemes biznesa inkubatora Saldus filiālei plašākas telpas. Tagad viss Stiķu ielas 2. nama 3. stāvs ir KBI Saldus filiāles un jauno uzņēmumu rīcībā. Jaunās telpas tika atklātas ar viesu uzaicināšanu un prezentāciju. Nepilnas stundas garumā bija iespējams uzzināt, ar ko nodarbojas un sadarbojas biznesa inkubators, kā arī uzņēmumu pozitīvo pieredzi no idejas formulējuma līdz plaukstošam, oriģinālam uzņēmumam
biznesa inkubatorā. Viesu vidū bija gan biznesa inkubatora paspārnē esošie uzņēmēji, gan sadarbības partneri no pašvaldības iestādēm un
uzņēmumiem. Visi piekrita, ka ļoti lielu ieguldījumu biznesa inkubatoram devusi projektu koordinatore Mārīte Daga. Sirsnīgi sveicam
Mārīti un pārējos Kurzemes biznesa inkubatora Saldus filiāles darbiniekus un novēlam pēc iespējas vairāk jaunu ideju un uzņēmumu gan
jums, gan mums- Saldus novada pašvaldībai.
1. novembrī Pensionāru biedrības tikšanās laikā tika skaidrota informatīvā izdevuma “Saldus novada vēstis” tapšana un pārrunātas sadarbības iespējas.
Līdz šī gada 30. novembrim domes informācijas centrā Striķu ielā 3 un administratīvās ēkas vestibilā Avotu ielā 12 iespējams iepazīties
ar SIA “r&c PROJEKTI” izstrādātajiem priekšlikumiem Kuldīgas ielas tilta rekonstrukcijai. Savu vērtējumu lūdzam ierakstīt atsauksmju
grāmatā.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

PAGASTOS
Rubas pagastā
Ļoti atvainojos Rubas pagasta iedzīvotājiem un informācijas sagatavotājiem, ka “Saldus novada vēstis” iepriekšējā numurā kļūdas
dēļ netika publicēts atskats par notikumiem Rubas pagastā septembrī.
Zane Sproģe
Septembris, kā parasti, iesākās ar Zinību dienu. Šogad tas „iekrita”
sestdienā. Tāpēc Rubas tautas namā skolēniem, skolotājiem un viņu
vecākiem tika sarīkots pasākums. Koncertu sniedza modes deju grupa
“Demo” no Tukuma. Dejotāju priekšnesumi bija azartiski un koncerts
mūs priecēja. Pēc koncerta sekoja diskotēka, kuru „iesildīja” krokodilēns no deju grupas “Demo”. Kad mazliet satumsa, gaisā laidām izgaismotas lidojošās laternas. Tāds pie mums Rubā bija 1. septembris.
13. septembra pēcpusdienā Līkupēnu bibliotēkā Dzejas dienas pasākums, kurš bija veltīts dzejniecei un rakstniecei Lijai Brīdakai. Pie
silti kūpošas tējas tases klausījāmies L.Brīdakas dzeju. Risinājās domu
apmaiņa un pārrunas par to, kas bibliotēkā vēl interesants varētu notikt
garajos ziemas vakaros, kuri lieliem soļiem tuvojas.
22. septembrī pagasta iedzīvotājiem tiek rīkota ekskursija uz Siguldu. Pieteikušies ir 40 cilvēki. Tā kā šis raksts top pirms ekskursijas, tad
piedzīvojumi izpaliek. Bet vai tad Siguldas apskate rudens lapu virpulī
var būs slikta?
Tāds raibs pie mums Rubā septembris.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Inta Jonuša
Kursīšu pagastā
Kursīšu bibliotēkā visu oktobri bija skatāma fotogrāfiju izstāde „Zemes apmeklējums ://LIELBRITĀNIJA”, kas ļāva iepazīt valsts dažādību un tās cilvēkus. Ceļojumi maina ne tikai ikdienas darbību ritmu. Tie
piešķir citu jēgu un paplašina ikdienas vērtības izjūtu, jo mēs uzņemamies kādu citu pienākumu paši pret sevi - ieraudzīt neparasto.
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs sadarbībā ar kultūras darba
organizatori un Kursīšu pamatskolu izstrādājis projektu „No tautas pūra
lādes”, kas guvis atbalstu VKKF izsludinātājā projektu konkursā. Projekts guvis gandrīz 100% atbalstu, iegūts finansējums Ls 500 apmērā.
Projekta mērķis - popularizēt tradicionālo kultūru un kultūras mantojumu, organizējot folklorā balstītus gadskārtu svētkus Kursīšu pagastā,
iepazīstinot pagasta iedzīvotājus ar Saldus un Brocēnu novadu folkloras
daudzveidību, veicot materiālu apkopošanu par Kursīšu pagasta folkloru.
Projekts tiks uzsākts 2012. gada novembrī un ilgs līdz 2013. gada oktobrim. Projekta laikā paredzēti seši gadskārtu svētki (Mārtiņi, Ziemas
saulgrieži, Meteņi, Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Miķeļi) Kursīšu pamatskolā un pagastā, bibliotēkā ar Saldus un Brocēnu novadu folkloras
kopu piedalīšanos, kā rezultātā tiks popularizēta novadu folkloras kopu
darbība, folkloras daudzveidība un bagātība. Tiks pētīta un apkopota
folklora, kas pierakstīta Kursīšu pagastā un pieejama dažādos resursos
– grāmatās, presē, internetā, iestāžu fondos – muzejā, LiepU Kurzemes
Humanitārajā institūtā, Latviešu Folkloras krātuvē. Pētījuma rezultātā
tiks izveidota brošūra ar Kursīšu pagasta folkloras materiāliem, ko varēs
izmantot skolēni, skolotāji un citi interesenti. Lai sekmētu un uzlabotu
zināšanas un iemaņas par folkloras pielietošanu mācību darbā, tiks organizēts praktisks seminārs-lekcija skolu skolotājiem un interesentiem.
Projekts veicinās pagasta kultūras un izglītības iestāžu sadarbību,
stiprinās un pilnveidos kultūrvidi pagastā.
Projektu atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde, Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs, Kursīšu pamatskola, VKKF.
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Lagzdons

Kņada, rosība, smiekli, kāras ačeles un smaržas 1. oktobra rītā visus Kursīšu pamatskolas iemītniekus nekļūdīgi aizveda uz skolas zāli,
kur tobrīd bērni un skolotāji pirka, pārdeva, mainīja, lozēja, piedāvāja,
reklamēja un jau našķojās iekš Miķeļdienas tirdziņa, ko pārraudzīja skolotāja Tonija Spēlmane un 3. klases bērni. Viņi šogad bija izvēlējušies
vadīt tieši šo pasākumu. Varens skats bija koridorā, kad 5. un 6. klases
zēni centās aizripināt līdz svēršanas vietai mazā Sanda dižo ķirbi. Laimīgi jutās tie, kuri savu loterijas mantu ieguva ar tautas dziesmu, mīklu vai
ticējumu atmiņu krājumos. Netrūka apbrīnotāju kārtējai izstādei, kurā
šogad brīnumaino darinājumu skaits gan bija sarucis, bet ne mazāk interesants par iepriekšējo gadu klāstu.
Mazo klašu bērni darināja īpašās Skolotāju dienas pūcītes. Katrs
skolotājs piektdienas pasākuma laikā varēja izvēlēties to gudrības simboliņu, kurš viņu uzrunāja īpaši, lai visam turpmākajam gadam iegūtu
labu palīgu darbā. Arī 9. klases bērni pastrādāja godam. Skolotāji mierīgi varēja ļauties Kursīšu pagasta pārvaldnieka Ulda Vītiņa intervijai,
sagatavoties sarunai par darbu, nākotnes plāniem, brīvā laika plusiem
un mīnusiem. Tas visos izraisīja ne vienu vien smieklu šalti un pozitīvu
emociju vētru.
Tieši pozitīvas emocijas ir tās, kuras darba procesu skolā padara vieglāku un produktīvāku. Jau 11. oktobra rītā skolas komanda skolotājas
Sanitas Vītolas vadībā devās uz Saldu. Tur bērni un skolotāja piedalījās
ikgadējā Valodu trasītē. To jau vairākus gadus rīko Saldus 1.vidusskola.
12. oktobra vakarā šāvām divus zaķus reizē. Skolā notika diskotēka
un pirmā šī gada vecāku nodarbība. Par diskotēku domāja, to organizēja
un vadīja 9. klases puiši. Pirmoreiz pēdējo gadu laikā veiksmīgi izdevās
apvienot dančus, skriešanu pa skolu, dažādas atrakcijas, spēles un jautrus mirkļus. Bērniem patika. Skolas lielajiem cilvēkiem un vecākiem,
kuri tajā laikā gatavoja dzīvu ziedu mandalas, spēlējās ar kļavlapu zeltu
origami nodarbēs un kļavlapu cepuru darināšanas labirintos, ripinājās
kvīlinga ziedu bumbās, arī šķita interesanti gan tas, kas notika zālē, gan
pašu nodarbībā.
Par to, cik labi vai slikti jūtamies savā skolā, cik čakli vai laiski esam,
cik veiksmīgi apgūstam zināšanas, jaunas darba metodes, ko darām ikdienā, ko – svētkos, var spriest ne tikai, esot procesā iekšā, bet arī no tā,
cik un ko varam parādīt, izstāstīt, atstāt vēsturei. 16. oktobrī uz mums
raudzījās ciemiņi no IP.
18. oktobrī par to, kā veicas ar APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) ieviešanu skolā, skolas APU komanda un skolotāja Dace Rožkalne stāstīja
ciemiņiem no Rīgas, kuri bieži ciemojas pie mums, lai palīdzētu ieviest
šo projektu mūsu skolā.
Lai gūtu jaunu pieredzi, idejas un prasmes, skolas darbinieki 19. oktobrī devās braucienā uz Siguldu un Rīgu. Vakarā apmeklējām izrādi
„Jasmīns. Pārdaugava”.
Nākamajā rītā šoferītis Jānis jau atkal agri devās pēc bērniem, jo 20.
oktobrī Liepājā notika Kurzemes mazpulku rudens forums. Tirgojāmies
„Zaļajā tirdziņā”, vadījām atrakcijas lieliem un maziem, izvērtējām iepriekšējā gada darbu, smēlām spēku nākamajam cēlienam.
Kopā ar mazpulcēniem uz Liepāju devās skolotāja Tonija Spēlmane
un viņas 1. un 3. klases bērni. Bērni teica, ka tā bijusi varena ekskursija!
Īpaši jautri bija pie nemierīgās jūras, no kuras vētra nesen bija izsviedusi
veselu kalnu aļģu.
Kursīšu skolā darba daudz. Tieši tādēļ 3. klases bērni piedalījās
„Labo darbu nedēļā”, sakopjot skolas teritorijā savu sektoru. Laiks 23.
oktobrī bija tāds, ka varēja strādāt ar prieku.
Iespējams, ka Labo darbu nedēļa bija vispiemērotākā, lai vecāko
klašu bērni skolotāja Dāvja mudināti APU projekta ietvaros tiktos ar
uzņēmējiem. Viņu stāstītais noteikti kādam bija noderīgs, lai veiksmīgi
veidotu savu karjeru.
Skolotāja Sanita oktobrī veltīja daudz uzmanības tam, cik aši, knaši
un pareizi lasa 6. klases bērni, jo viņiem laimējies, ka APU projektā
speciāla sadaļa domāta tieši lasītprasmes veicināšanai.
24. oktobris. Skolā lielā vecāku kopsapulce. Māmiņas un omītes (šoreiz nebija neviena tēta) pēc individuālās tikšanās ar priekšmetu skolotājiem sapulcējās zālē un ar smaidiem sagaidīja psiholoģi Kristīni Maku,
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lai sarunā par sevi, saviem bērniem, ģimeni, pastāvošo lietu kārtību un
emocijām relaksētos, noskaidrotu to, par ko šaubās. Uzņemtajai garīgajai informācijai sekoja arī direktores Irēnas Lagūnas un viņas vietnieces
mācību darbā sniegtā informācija par jaunumiem skolā, par APU norisi
un ikdienu. Atsevišķu klašu vecāki arī pēc kopīgās daļas palika, lai apspriestu klases dzīves aktualitātes. Tikai vēlā, vēlā vakara stundā skolā
beidzot nodzisa gaisma, lai jau nākamajā rītā atkal sagaidītu bērnus ar
siltu spožumu.
Tāds rīts bija arī 26. oktobrī, kad 9. klase un viņu audzinātāja Indra Eisule pirms brīvlaika krietni pārbaudīja 5. klases skolēnu izturību,
asprātību, talantus, lai zinātu, vai viņi būs cienīgi kļūt par skolas „lielā
gala” iemītniekiem. Protams, ka 5. klases bērni kopā ar audzinātāju Daci
Rožkalni visu izturēja ar paceltām galvām, un nu skolā ir par vienu vecākās pakāpes klasi vairāk.
Brīvlaikā bērni atpūšas kopā ar ģimenēm un uzkrāj spēkus. Lai varētu padarīt ikdienas darbu daudzpusīgāku, interesantāku, skolotāji apmeklē kursus, seminārus un konferences.
No 31. oktobra skolā sākas jauns projekts „Mācoties no dabas”. Skolotāja Iveta Strikasa no ievadsemināra pārveda materiālus un informāciju, lai skolotāji kopā ar bērniem varētu izmēģināt nedaudz citādas darba
formas, kuras rosinātu dzīvot kaut nedaudz zaļāk.
Jaunā aktivitāte piepulcēsies jau esošajām: iknedēļas baseina apmeklējumiem, lai esam veseli un stipri, makulatūras un bateriju vākšanas
kampaņai, lai pasaulē mazāk atkritumu, skolas vides sakopšanai un noformēšanai, lai dzīvojam patīkamāk.
Lai arī nākamais mēnesis mums radošs un veiksmīgs!
Informāciju sagatavoja Kursīšu pamatskolas direktores vietniece
ārpusstundu darbā Iveta Strikasa
Lutriņu pagastā
Oktobris, kā rudentiņš- bagāts vīrs. Skolotāju dienā abu izglītības
iestāžu darbinieki devās izklaides braucienā uz Ventspili. Vispirms bija
neliela ekskursija pa Ventspils pili. Tad devāmies aplūkot zvaigžņotās
debesis uz Jaunrades nama Planetāriju. Pēcpusdienā devāmies uz Amatu
māju. Tie, kas jau bija apguvuši labas uzvedības manieres pie dižās runas sievas Līgas Reiteres, izvēlējās baudīt atpūtu Ventspils peldbaseina
SPA. Apmeklējām Ventspils augsto tehnoloģiju parka jaunatvērto Demo
centru, kur varēja fotografēties ar dažādām slavenībām, pārbaudīt savas
koncentrēšanās spējas ar domu spēku palaižot kosmosā raķeti un vēl
daudz dažādas interesantas lietas. Noslēgumā baudījām spirgto vēju pie
jūras un priecājāmies par varenajiem viļņiem, kas mūs uzlādēja jauniem
darbiem.
14. oktobrī pie Lutriņu kluba notika Rudens tirgus. Pircēji varēja
iegādāties Pampāļu podus, Ezeres rokdarbnieču skaistos darinājumus,
lutriņnieces Lienes Lignickas rotas, dažādas dzīvniekiem un to saimniekiem noderīgas lietas, kā arī lētas kancelejas preces. Tirgus apmeklētājus
priecēja Jaunlutriņu amatierteātra aktieri ar izrādi „Vajadzīgs melis”.
Visu oktobri darbojas kluba pašdarbības kolektīvi – amatierteātris
„Atvars”, pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Sprīdīši” un jauniešu deju kolektīvs, tādēļ 27. oktobrī klubā notika sezonas atklāšanas
pasākums „Pāri žogam”. Pasākumu atklāja jauniešu deju kolektīva puiši
ar bungu, dūdu un varganu priekšnesumu. Šāda muzikālā apvienība izveidojās pilnmēness naktī, kad deju kolektīvs atgriezās no deju semināra
Jaunaucē, kurā apgūto deju „Foksītis” jaunieši rādīja skatītājiem koncertā. Jaunaucniekiem tika mācīta deja „Vilks un kaza”, ar ko jaunieši
noslēdza nelielo koncertu. Mazie „Sprīdīši” dejotāji bija iemācījušies
jaunu deju un varēja to droši nodejot skatītājiem par prieku. Abi deju
kolektīvi klubā uzsāk otro sezonu un viņu vadītāja ir Liene Tarasova,
kuru jaunieši bija nominējuši kā pretendenti „Kristāla Zirga” balvai.
Amatierteātris „Atvars” sevi rādīja citā žanrā, jo bija iestudējuši deju
„Govju kazāks”. Te nu pilnīgi ir vietā teiciens, ka vadītājs ir kolektīva
spogulis. Ilgu laiku „Atvars” bija dziedošais kolektīvs. Tagad viņus vada
dejotāja Inese Kočetkova.

4

Pirmais uznāciens bija Lutriņu folkloras draugu kopai, kura savu darbību uzsākusi oktobrī. Folkloras žanru pārstāvēja arī Brocēnu KIC kopa
„Virza”.
Beidzot tika pieņemts lēmums, ka jauniešu deju kolektīvam vajag
vārdu un tas tika arī publiski paziņots – „Vilks”. Tas nav domāts pelēkais
dzīvnieciņš, bet gan, ka vilks uz deju. Turpinājumā sekoja ballīte dalībniekiem, kurā visi varēja radoši izpausties.
28. oktobrī lutriņniekus ar savu izrādi priecēja Druvas amatierteātris
ar izrādi ”Skrandaiņi un augstmaņi”.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba
organizatore Agrita Pileniece
Nīgrandes pagastā
20. oktobrī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā noskatījāmies
Liepājas teātra izrādi “Pidžama sešiem”. Skatītāji bija sajūsmā par izrādi, apmeklētāji bija ne tikai no tuvākajiem novadiem (Vaiņodes, Skrundas), bet arī no Saldus pilsētas un blakus pagastiem.
Skatītāji jau interesējas par citām izrādēm, kas tiks izrādītas šajā kultūras namā.
Visa mēneša garumā bija apskatāma izstāde “Senie trauki”. Lielu
interesi par izstādi izrādīja skolēni. Senākie priekšmeti- trauki- ir no
pirmskara laikiem līdz 60-tajiem gadiem. Ir arī dažādi izšuvumi- galdauti, dvieļi, sedziņas. Izstādi apmeklēja vairāk kā 200 cilvēki.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene
Pampāļu pagastā
Mīļš sveiciens visiem pampāļniekiem, kuri dzīves jubilejas atzīmēja
oktobra mēnesī!
Pampāļos veiksmīgi uzsākta apkures sezona. Notiek lapu vākšana un
nevērtīgo koku izzāģēšana.
Oktobra mēnesī visi pašdarbības kolektīvi ir uzsākuši sezonu. Gaidām jaunus dalībniekus.
Dramatiskais kolektīvs un vokālais ansamblis viesojās Zaņas pagasta
ražas svētkos.
Pampāļu pensionāri ciemojās pie draugiem Aucē.
Noslēgusies Ināras Šmitas rokdarbu izstāde, kuru varēja apskatīt
Pampāļu kultūras namā.
Pampāļu bērnudārzā 3. oktobrī svinēja Miķeļdienu dziedot dziesmas,
ejot rotaļās un piedaloties stafetēs. Bērni stāstīja par līdzi paņemtajiem
augļiem un dārzeņiem, kurus pēc pasākuma aiznesa uz virtuvi. Bērni saņēma pateicības par piedalīšanos dārzeņu izstādē. Pasākuma noslēgumā
cienājās ar āboliem un pīrāgiem.
18. oktobrī vecāki devās uz p.i.i. „Pasaciņa”, kur notika „vecāku skoliņas” pirmā nodarbība.
Oktobris skolā ir uzvedības un saskarsmes kultūras mēnesis.
Skolēnu pašpārvalde par godu Skolotāju dienai organizēja Krāsaino
nedēļu (1. – 5. okt.), kurā visi aktīvi piedalījās. Katru dienu bija jāvelk
mugurā noteiktas krāsas apģērbs – zils, melns, sarkans, dzeltens, varavīksnes krāsas. Visi “krāsainie” katru dienu nofotografējās kopīgā bildē.
Varavīksnes krāsu dienā skolā bija pasākums, veltīts Skolotāju dienai.
Skolotāji saņēma jauku pārsteigumu – skolēnu domas par skolotājiem
un balonu tādā krāsā, ar kādu skolēniem asociējas skolotājs. Pagasta
pārvalde skolotājiem uzdāvināja ekskursiju. Pēcpusdienā skolotāji un
darbinieki devās apskatīt Skrundas muižu un ciemojās pie bitenieka J.
Vainovska Blīdenē.
4. oktobrī 1. – 4. klašu skolēni darbojās radošajās darbnīcās „Rudenīgas noskaņas”. Pagatavotos darbiņus pārējie skolēni varēja apskatīt
izstādē.
Skolā sākās Mugurčempionāts. Mēs piedalāmies sociālajā kampaņā
„Ievingrini spēkus Vislatvijas Mugurčempionātā”, kas veltīts skolēnu
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muguras veselībai, lai atpūtinātu muguru un runātu gan par sēdēšanu ar
taisnu muguru, gan par aktīvu un kustīgu dzīvesveidu. Katru dienu pēc
2. stundas visi kopā veicam muguras vingrinājumus piecu minūšu garumā. Esam saņēmuši īpašu plakātu ar dažādiem muguras vingrinājumiem
un uzlīmes. Idejas iniciators ir starptautiskā kompānija “DHL Express”,
kuras programmas „GoTeach” ietvaros, sadarbībā ar Veselības, Izglītības un Zinātnes ministrijām, ārstiem un medicīnas ekspertu biedrībām
aicina skolas vecuma bērnus regulāri veikt muguras vingrinājumus, lai
tā būtu stipra un vesela. Savukārt 26. oktobrī ir Vislatvijas lielā vingrošanas diena, kurā visi skolēni aicināti vingrot, lai būtu vesela un stipra
mugura.
18.10. 1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums „A. Kronenbergam
125.” Katra klase bija sagatavojusi kādas A. Kronenberga grāmatas prezentāciju. Pasākumu kuplināja dejas un rotaļas.
Piedalījāmies konkursā „Dāvini savai Latvijai!”. Pēc Likteņdārza ainavas arhitekta ieceres, dārza Nākotnes zonā tiks izvietoti tūkstošiem
vēlējumi Latvijai. Zēni mājturības stundās pagatavoja koka plāksnīti,
uz kuras iegravēja vēlējumu Latvijai. 5 labākie zēnu darbi tika nosūtīti
uz konkursu.
25.10. skolā notika vecāku sapulce, kurā skola prezentēja savu attīstības plānu un ievēlēja jauno skolas padomi.
25.10. 5. klases skolēnus svinīgi uzņēma lielo skolēnu kārtā.
8., 9. klases skolēnu komanda piedalījās konkursa „Jaunie Rīgas
sargi: Latvijas hronikas” 1. kārtā. Komanda tika izvirzīta otrajā kārtā
„Kurzemes hronikas”, kura notika 26.10. Saldū, Kalnsētas parkā. Šo
piedzīvojumu un izaicinājumu spēli rīko LR Aizsardzības ministrijas
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas kara muzeju un biedrību „Media Gids”.
Skolā sākusies bateriju un makulatūras vākšanas akcija.
Pampāļu bibliotēkā oktobrī varēja apskatīt literārās izstādes. Noslēgusies Klintas Maslabojevas kvilinga tehnikā veidoto apsveikuma
kartiņu izstāde. Oktobrī kārtējo reizi tika papildināts bibliotēkas fonds.
Bibliotēkā apskatāma skolnieku zīmējumu izstāde „Rīgas Zooloģiskajam dārzam- 100”. Bibliotēkas bērnu stūrītis ticis pie sēžammaisiem.
Turpinās Bērnu žūrija.
Sākusies pieteikšanās uz turnīru novusā.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa
Vadakstes pagastā
Vadakstes bibliotēkā no 28.08.-03.09. bija apskatāma rudens ziedu
izstāde „Ziedu valsis”.
28. 09. Dzejas dienas pasākums „Spārnoti vārdi skar tevi un mani”.
Viesos bija dzejniece Aija Celma un komponists Gundars Riekstiņš no
Zemgales.
No 08.10. bija apskatāma vadakstnieku foto izstāde „Vadakstes
skaistā daba visos gadalaikos”.
10.10. Bibliotekārā stunda Vadakstes pirmskolas izglītības grupai
„Ko es zinu par putniem”.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja Aina Statkus
Sadarbībā ar z/s ,,Ābelītes” 15. septembrī notika aktīvās atpūtas pasākums ,,Pie ūdens”. Pasākuma programmā bija makšķerēšana, pludmales
volejbols, riteņbraukšana, bumbiņas mešana, tautas bumba un kopīga
zupas vārīšana uz ugunskura.
23. oktobrī Vadakstē notika starppagastu sporta spēļu ,,Dienvidi”
organizatoriskā sanāksme, kurā tika apspriests nākamā gada spēļu nolikums.
27. oktobrī Vadakstes sporta zālē bija volejbola diena.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore Ieva Ģērmane
20. oktobrī Vadakstes tautas namā notika Ģimeņu vakars. Pasākumā
sveicām pārus kāzu apaļajās jubilejās.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agita Bleidele

Zaņas pagastā
Noslēdzies projekts “Nakts priekšauts!’’. Cilvēki, iestājoties rudenim, tiecas pēc miera un harmonijas savā dzīves telpā. Viena no svarīgākajām vietām pēc spraigas skolas vai darba dienas ir mūsu “privātā”
telpa – guļamistaba. Guļamistabas telpas priekšauts ir pidžama, kuru
valkājam ne mazāk kā 1/3 dienas.
Tādēļ projekta mērķis, organizējot nodarbības, bija, attīstīt iedzīvotāju radošumu, veicināt paaudžu savstarpējo saprašanos, pilnveidot brīvā
laika pavadīšanas iespējas. Un organizējot nodarbību laikā uzšūto nakts
priekšautu - pidžamu izstādi, ieinteresēt izstādes apmeklētājus pašiem
darināt unikālus tērpus savai garderobei. Likt saprast, ka priekšauts nav
tikai tradicionāli mums zināmais virtuves priekšauts, bet, ka tā ir lieta,
kas raksturo kādu konkrētu vietu vai telpu. Piemēram, par priekšautiem
varam saukt gan galdautus virtuvē, krēslu virsējos paliktņus, gan jebkura deju kolektīva tērpus, jo arī tie ir gluži kā priekšauti, kas prezentē
viņus konkrētajā vietā un laikā.
27. oktobrī Zaņas skolas aktu zālē notika projekta ietvaros organizētais pasākums “Pidžamu ballīte”, kas gan saturiski, gan vizuāli atšķīrās
no citiem pagasta pasākumiem. Projekta dalībnieki bija tērpušies savos
pašu darinātajos “nakts priekšautos” un arī pasākuma apmeklētāji bija
aicināti ierasties naktskreklos vai pidžamās.
No 29.10 – 5.11.2012. Zaņas pagasta pārvaldes ēkā bija apskatāma
projektā tapušo darbu izstāde “Nakts priekšauts’’.
Paldies projekta dalībniekiem par kopā būšanu un izpaušanos radoši
divu mēnešu garumā! Paldies Initrai Kintslerei un Intai Miceikai par
palīdzību un atbalstu manas neparastās idejas realizēšanā.
Projektu finansēja biedrība KIT, līdzfinansēja Zaņas pagasta pārvalde un biedrība “Gaismas pusē’’.
Svētdien, 7. oktobrī, Zaņas pagasta iedzīvotāji pirmoreiz devāmies
sēņošanas čempionātā. Ideju realizēja dienas centra darbiniece Inta sadarbībā ar kultūras darbinieci Ilmu. Čempionātā piedalījās vietējie pagasta iedzīvotāji un kristīgo jauniešu grupas jaunieši no Norvēģijas, kuri
mūsu pagasta iedzīvotājus apciemoja otro reizi. Dalībniekiem līdz 13 g.
vecumam uz sēņošanas priekiem bija jāierodas kopā ar vecākiem. Norvēģu jaunieši dalījās pa pāriem ar mūsu pagasta jauniešiem, lai vieglāk
būtu orientēties mūsu mežos, kā arī palīdzēja viņiem atpazīt ēdamās
sēnes. Norvēģu jaunieši stāstīja, ka viņu zemē sēnes ēdināšanas servisos
esot ļoti dārgas, it īpaši gailenes un, sēņojot mežā, varot sastapt ne tikai
čūskas, bet pat arī vilkus un lāčus.
Sēņošanas čempionāta dalībnieki tika apbalvoti dažādās nominācijās:
interesantākā, lielākā, tārpainākā sēne, tukšākais sēņu grozs, jaunākais
sēņotājs. Noslēgumā visi sēņotāji, laukā baudot krāsaino rudeni, mielojāmies ar sēņu zupu, kuru sarūpēja mūsu cītīgās Zaņas skolas virtuves
meitenes. Paldies.
19. oktobrī atzīmējām ikgadējos Ražas svētkus. Pie mums viesojās
Pampāļu dramatiskais kolektīvs ar H. Paukša izrādi “Trīs kāposti”. Paldies par tematiski jauko priekšnesumu!
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta pārvaldes kultūras darba
organizatore Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
Oranžie pīlādžogu ķekari, dāliju un gladiolu krāsu pārbagātība puķu
dārzos, zem augļu smaguma līkstošie ābeļu zari liek sajust rudeni. Un
klāt jau bija pirmais septembris, kad bērni ar ziedu pušķiem devās uz
skolu. Cik gan daudz pretrunīgu emociju ir ikvienā cilvēkbērnā, kurš
šajā dienā dodas pretī skolas ikdienai! Skumjas par aizgājušo vasaru,
kas vēl ar kādu saulainu rudens dienu mās atvadas aizejošajam gadam,
prieks par satikšanos ar klasesbiedriem, kuri noteikti par kādu sprīdi būs
pastiepušie augumā, cerība uz kaut ko jaunu un vēl nebijušu skolas dzīvē...
Pirmais septembris mobilizē darbam ne tiki skolēnus un skolotājus,
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bet arī ikvienu no mums - vecākus, vecvecākus.
Rudens gan priecē ar lapu krāšņumu un aizlidojošo dzērvju klaigām,
ar atvasaru, ar sārtiem āboliem, neticami, bet 2012./2013.mācību gads
rit pilnā sparā. Šogad Zirņu pamatskolā skolas gaitas 1. klasē uzsāka
seši skolēni skolotājas Ilzes Krauzes vadībā. Pirmklasnieki veiksmīgi
iejutušies skolā un čakli darbojas blakus lielajiem. 1. klases audzināja
saka: „Šie bērni zina, kas jādara, viņiem viss skaidrs”. Paldies jāsaka
pirmsskolas audzinātajai Gunitai Virkutei un skolotājas palīdzei Ainai
Ērpei par labo sagatavošanu skolas gaitām.
Skolā mācās 69 skolēni, strādā 13 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki
Pirmsskolu apmeklē 49 audzēkņi, par viņiem rūpējas 5 audzinātājas, 3
skolotāju palīgi, pavāre, pavāra palīgs. Pirmsskolā un skolā strādā logopēds. Iepriekšējā mācību gada 8 absolventi ieguvuši atestātus par pamatizglītības iegūšanu un turpina izglītoties.
Mūsu skolas šī gada mērķī uzsvērta izglītības kvalitātes paaugstināšana, attīstot izglītojamo mācīšanās prasmes, attīstot radošu personību.
Strādāsim, lai tiktu realizēti skolas darbības pamatvirzieni drošā un labvēlīgā vidē, veidojot skolēnu prasmes un iemaņas pieņemt lēmumus,
orientēties sociālajā dzīvē. Sekmēt skolēnu personīgo atbildību un aktīvu iesaistīšanos mācīšanās procesā atbilstoši individuālām spējām. Plānot un organizēt mācību un audzināšanas darbu, dažādojot sadarbības
formas ar skolēnu vecākiem. Radīt iespējas skolēniem veidot pilsonisko
apziņu un likt apzināties valstisko identitāti un patriotisma stiprināšanu.
ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” piedalījušās 3 skolotājas - ieguvušas trešo
kvalitātes pakāpi.
Sadarbībā ar Druvas vidusskolu, esam iesaistījušies dabaszinību projektā. Ķīmijas, bioloģijas, matemātikas skolotāji apgūst jaunās mācību
metodes un prasmes, novērtē, cik svarīgi bērniem mācīt moderni. Priecē
iegūtie mācību materiāli no skolu informatizācijas projekta - interaktīvā
tāfele, datu kamera, datori.
Liels finansiāls ieguldījums, uzsākot mācību gadu - izremontēts 1.
stāva gaitenis un nomainītas klašu telpu durvis, nedaudz pielabota, sakārtota iekšējā vide – matemātikas kabineta viena siena.
Skolā darbojas bibliotēka.
Skolā tiek realizētas 3 izglītības programmas: Pamatizglītības programma, Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma un Pirmsskolas izglītības programma.
Darbojas interešu izglītības pulciņi: “Ansambļi 2”, “Viz-Ma”, “Pirkstiņi”, “Folklora”, “Sports”, “Pirkstiņi”. Ikvienam ir dota iespēja iedalīties un gandrīz visi skolēni kaut kur darbojas, daži pat vairākos pulciņos.
Ar šo gadu būs iespēja vienu reizi mēnesī apmeklēt Saldus peldbaseinu.
Šajā mācību gadā turpinām elektronisko žurnālu e-klase.
Šogad aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.
Piedalāmies pēc savām spējām un iespējām dažādās ārpusstundu nodarbībās, zīmēšanas konkursos, konkursā „Esi mobils”, teātra izrādēs,
literārajos konkursos, sporta sacensībās, iesaistījušies projektos “Skolas
piens”, “Skolas auglis”, turpinām darboties Cemex Ģeogrāfijas klubiņa
projektā. Jau esam piedalījušies skolēnu spartakiādes sacensībās rudens
krosā un futbolā, nosvinēti Miķeļi, Skolotāju diena, kas jau bija pirmais
pasākums sadarbībā ar vecākiem. Paldies vecākiem par uzdrīkstēšanos.
Jaunie talanti atklājās Dzejas dienu pasākumā, kas tika rīkotas sadarbība ar pagasta bibliotēku.
Sporta skolotāja vadībā visi vingrojām Olimpiskajā dienā.
Cemex iespēju fonda ietvaros piedalījāmies divu projektu pasākumos: „Dabas maģija skolā” Druvas vidusskolā un Saldus 1.vidusskolas
rīkotajā pasākumā „Valodu trasīte”.
16. oktobrī notika skolas vecāku sapulce, kur parunājām ar skolas
darbību saistītus jautājumus.
Rakstām pieteikumu diviem projektiem – ESF Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolā” un Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fondam.
Aptaujājot skolēnus un viņu vecākus par Saldus novada pašvaldības
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nominācijas izglītībā „Gada skolotājs 2012”, izvirzīta skolotāja Līga Liģeiķe.
Bet galvenais, oktobra pēdējā nedēļa ir brīvlaika nedēļa. Atpūšamies,
izbaudām rudeni, krāsim spēkus nākošajam darba cēlienam un atcerēsimies savu pienākumu – mācības.
Ir sācies gada tumšākais un nokrišņiem bagātākais laiks. Rūpēsimies
par savu un apkārtējo drošību. Vai tu neesi aizmirsis atstarotāju mājās?
Būsim redzami!
Informāciju sagatavoja direktore Baiba Vitkovska
Rudenī, kad lapas vēl tikai sāka gatavoties rudens krāsu virpulim,
Zirņos pie pagastmājas pulcējās tirgotāji, lai Mārtiņdienas tirdziņam
piedāvātu savu produkciju, bija iespēja iegādāties lauku dziju, vaska
sveces, medu, mājražojuma sierus, gaļas produkciju, kā arī siltas lietas
rudenim gan lieliem, gan maziem. Kā jau kārtīgā gadatirgū neiztika arī
bez mantu izsoles. Tika izsolītas rudens ogas, vilnas zeķes, dzijas šķetere, turklāt mantas netika uzreiz nosauktas vārdā, bet gan izsolītas pēc
to apraksta, tā kā solīt nācās “kaķi maisā”. Savu īpašnieku atrada gan
“mājas dzīves organizators” (svilpe), „draugs, kurš vienmēr būs līdzās”
(atslēgas piekariņš ar kaķi), gan citas noderīgas lietas. Izsoli organizēja
Zirņu dramatiskā pulciņa dalībnieces Agrita un Edīte.
20. oktobrī Skrundas muižā Rudens gadatirgū Zirņu aktieri izrādīja skeču “Jezga ap zirņiem”, kurš saņēma skatītāju nedalītu uzmanību,
skrundenieki gan ir kūtrāki pircēji - izsolītais gailis un trusis tā arī neatrada sev jaunus saimniekus, bet zeķu pāris gan tika izsolīts par labu
cenu.
Oktobrī darbību atsākuši pašdarbības kolektīvi, lai aktīvi iesaistītos
dažādos pasākumos un norisēs gan Zirņu pagastā, gan novadā.
Oktobrī notika pirmā Zirņu pagasta pārvaldes darbinieku tikšanās
ar iedzīvotājiem, ar sevi iepazīstināja Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja
Ilze Kronberga un Zirņu bibliotēkas vadītāja Līga Ņikitina, kuras savas
darba gaitas uzsāka ar 1. oktobri. Nākamā iedzīvotāju tikšanās ar Zirņu
pagasta pārvaldes vadību notiks 14. novembrī.
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta pārvaldes kultūras darba
organizatore Agrita Rimkus
Zvārdes pagastā
Mēnesī, kad visi lielākie dārza darbi padarīti, malka līdz galam sagādāta un tik nozīmīgie darbarīki kā dakšas, lāpstas, kapļi, cirvji, zāles
pļāvēji nolikti ziemas guļā, palēnām sākas rokdarbnieču laiks. Zvārdes
rokdarbnieces savu aktīvu kopdarbību atsāka 13. oktobrī, gatavojot papīra ziedus, lai arī drēgnajā laikā mūsu vāzes būtu pildītas ar košiem
ziediem, un pārrunājot turpmākās ieceres!
18. oktobrī tika rīkota radošā pēcpusdiena bērniem jeb „Ķirbju ballīte”. Galda spēļu telpā visu mēnesi tupinājās tematiskās pēcpusdienas ar
ķirbīšu rotāšanu, veidošanu, un gatavošanās Helovīniem.
Striķu pamatskolā notika skolu pašpārvalžu foto orientēšanās pasākums, kas bija labi apmeklēts un izdevies.
Tā kā lielākā daļa Zvārdes pagasta ilgstoši ir bijis kā PSRS Aviācijas
mērķpoligons, kura teritorijā ir viena no vislielākajām sprādzienbīstamu
priekšmetu koncentrācijām, tad Aizsardzības ministrija 22. oktobrī veica pasākumu – informatīvo brīdinājuma zīmju uzstādīšana. Zīmes paredzētas, lai palielinātu iedzīvotāju drošību un informētu par potenciālo
apdraudējumu.
Sirsnīgi sveicam oktobra gaviļniekus – Irēnu Grinbergu un Jāni Ķelmeri!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba
organizatore Iveta Ganeviča

Saldus novada dome sveic novembra apaļo jubileju gaviļniekus
Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu,
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.
/Lauma Daugiša/

Viktors Dubovs- 55
Augusts Baumanis- 80
Zofija Gurauska- 90

Ezeres pagastā
Viktors Makārovs- 60
Anna Ulmane- 65
Aļģimants Linkevičs- 70
Vija Jansone- 75
Eduards Vincevičs- 75
Edgars Mežkons- 80
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Andris Jonušs- 50
Prans Velcis- 50
Ausma Jaksta- 60
Jānis Matvejs- 65
Irēna Maklere- 65
Aloizs Keišs- 70
Gundars Pinkovskis- 70
Ildifons Kensmins- 75
Antoņina Andrjuška- 93
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā
Jānis Vadekaitis- 55
Vilis Berkins- 60
Leons Zvegincevs- 60
Dzintra Krūziņa- 65
Arnis Blūmbergs- 70
Olga Boltute- 70
Kursīšu pagastā
Petronele Kazlauska- 50
Lutriņu pagastā
Pāvels Jeremeiko- 50
Ināra Jankovska- 55
Uldis Turnelis- 65
Rihards Albiņš- 65
Maiga Vingre- 75
Marija Hiščenko- 85

Zirņu pagastā
Klaudijs Babris- 50
Ināra Lākute- 55
Viktors Gusarovs- 60
Vita Zviedre- 60
Vera Hodasejeviča- 65
Voldemārs Bajinskis- 70
Rasma Tupētāja- 70
Ģertrūde Blūmiņa- 75
Alla Pavlova- 75
Alma Meire- 93

Novadnieku pagastā
Mihails Malaņins- 50
Sandra Plociņa- 50
Arnis Kupče- 55
Marita Strautmane- 55
Ēriks Treinovskis- 55
Vilnis Valteris- 55
Vizma Bite- 60
Anita Done- 60
Aija Galindoma- 60
Agra Zankovska- 60
Monika Bubļauska- 65
Laimonis Krastiņš- 65
Jaņina Brunava- 70
Elmārs Žodziņš- 90

Saldus pilsētā
Jadviga Abramjana- 70
Voldemārs Benušēvics- 70
Zelta Biteniece- 70
Zinaida Bula- 70
Jānis Gabrāns- 70
Ilga Poruka- 70
Aija Straujā- 70
Rasma Trankale- 70
Velta Dambe- 75
Manefa Golubova- 75
Leontija Ločmele- 75
Guntis Miezis- 75
Vilma Šica- 75
Mirdza Šteinberga- 75
Gunārs Štubis- 75
Ernests Vanags- 75
Vilma Veseļūna- 75
Astra Mētra- 80
Aina Ozoliņa- 80
Elmārs Roga- 80
Vēra Rusmane- 80
Spodra Trule- 80
Dzidra Vesere- 80
Ausma Zelča- 80
Gunārs Zomerovskis- 80
Velta Hakimova- 85
Sidvaldis Līgotnis- 85
Dzidra Ostvalde- 85
Vilma Ozola- 85
Malvīne Politere- 85
Jānis Strods- 85
Nelda Graubica- 90
Emīlija Rožkalne- 93
Marta Nīmane- 95

Pampāļu pagastā
Jurijam Kurtaničam- 55
Saldus pagastā
Atis Brizga- 50
Edgars Bērtiņš- 55
Vera Lesa- 55
Juris Aleksējevs- 60
Vēsma Berga- 60
Jānis Bērziņš- 65
Gunārs Einiņš- 65
Austra Kārkliņa- 65
Irēna Ervika- 70
Gunārs Zemītis- 75
Jānis Rubulis- 85
Zaņas pagastā
Jānis Raibarts- 50
Aina Inte- 75
Ilga Judeiķe- 85

Nīgrandes pagastā
Marita Ozola- 50
Ineta Šteinberga- 50
Andris Butkus- 55

pasākumu kalendārs oktobrim
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

18. 11. plkst.
12:00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
svinīgs pasākums

25. 11. plkst.
15:00

Saldus Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” 55 gadu
jubilejas pasākums

29. 11. plkst.
19:00

Koncerts „Brāļi Auzāni un slavenais „Jersikas” orķestris”

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

14.10-28.01.2013.

Tautas lietišķās mākslas izstāde „Dzīves gājums”

paralēli izstādei

Izglītojošās nodarbības izstādē „Dzīves gājums”

12.11.-19.11.

„Neatkarības diena” Foto izstāde 4. maijs T/C Akvārijs

22.11. plkst. 18:30

„Veļu laiks… Sarunas” Tematiska tikšanās un vakarēšana rudenīgās noskaņās ar mūziku
SALDUS TIRGŪ

24.11.

Katrīnas tirgus

7

pasākumu kalendārs oktobrim
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
14.11. plkst.15:00

Tikšanās „Druvas teātris viesojās Sibīrijā”. Videofilma,
atmiņas, iespaidi. Izrāde A. Alunāns „Šneiderienes”

22.11. plkst.14:00

Literāra pēcpusdiena „Sapņotājs no piektā stāva”. Tikšanās ar rakstnieku Ēriku Kūli un Liepājas teātra aktieri
Jāni Kuplo

viss mēnesis

Gunta Eniņa fotoizstāde „Koki, akmeņi, debesis”
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

24.11.

Svecīšu vakars Kursīšu pagasta kapsētās (plkst. 12:00
Grietēnu kaspētā, plkst. 13:00 Zaņenieku kapsētā, plkst.
14:00 Sauļu kapsētā, plkst. 15:00 Bruzilu kaspētā, plkst.
16:00 Kursīšu kapsētā)

29.-30.11.

Lielā vainaga gatavošana, Kursīšu pamatskolā

Visu novembri

Literatūras izstāde – „Jubilāru kalendārs”

Visu novembri

Literatūras izstāde – „Bērni visā pasaulē vienādi” (20.11.
Pasaules bērnu diena)

LUTRIŅU PAGASTĀ

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā (kalendārs pie sporta pasākumiem Saldus mājas lapā www.
saldus.lv)

12.11. plkst. 19:00

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts volejbolā

„Mārtiņa gailīši dancīti veda” Mārdiņdienas dziesmas,
rotaļas un danči kopā ar Lutriņu folkloras draugu kopu,
kapelu „Strops”, folkloras kopu „Virza” Lutriņu klubā

16.11. plkst. 19:00

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts un Kurzemes novada
čempionāts florbolā

Latvijas valsts dibināšanas 94. gadadienas svinības
„Mans zelts ir mana tauta” Lutriņu klubā. Plkst. 21:00
svētku balle, spēlē grupa „Rietumkrasts”

16.11 plkst. 10:00

Atklātās Saldus novada finālsacensības florbolā 8.-9.
klašu grupā Druvas sporta namā

17.11.

18. 11.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas turnīrs futbolā Saldus sporta nams

Mācītāja vadīti svētbrīži Lutriņu pagasta kapsētās (plkst.
11:00 Bikstu kapos, plkst. 12:00 Aucenieku kapos, plkst.
13:00 Podkalnu kapos, plkst. 14:30 Lašupes kapos, plkst.
15:30 Jusku kapos)

23.11. plkst. 10:00

Atklātās Saldus novada skolu sacensības florbolā 6.-7.
klašu grupā Druvas un Šķēdes sporta namos

24.11. plkst. 14:00

LBL 1 spēle basketbolā – VEF Rīga– BK VENTSPILS
Saldus sporta kompleksā

24. 11. plkst.
10:00

Saldus novada atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus Lutriņu sporta angārā

30.11. plkst. 10:00

Atklātās Saldus novada finālsacensības florbolā 6.-7.
klašu grupā Druvas sporta namā

NOVADNIEKU PAGASTĀ

17. 11.

Novadnieku pagasta amatiermākslas kolektīvu Valsts
svētku koncerts Novadnieku pagasta „Mežvidos”

17.11. plkst. 15:00

Pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas 94. gadadienai,
koncertēs Valmieras teātris, balle plkst. 22:00 ar grupu
„Roja”

24.11. plkst. 16:00

Latvijas Lietuvas pārrobežu projekta „LL IV/237 schools
cooperation” noslēguma festivāls

16.11. plkst. 14:00

Latvijas gadadienai veltīts koncerts Pampāļu pamatskolā

17.11. plkst.15:00

Pampāļu kultūras centrā koncertē Dz. Čīča un K. Antess

NĪGRANDES PAGASTĀ

EZERES PAGASTS
16.11.

Valsts svētkiem veltīts pasākums Ezeres kultūras namā
APVIENOTAIS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTS

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

7.,14.,21.,28.
novembrī

Praktisko nodarbību cikls „No sirds uz sirdi’’- dāvanu
gatavošana Ziemassvētkiem Rubas dienas centrā

16.11. plkst. 19:00

Valsts svētku koncerts Druvas kultūras namā

16.11. plkst. 19:00

Valsts svētku pasākums „Uz zemeslodes, zem saules
ir tāda vieta- Latvija”. Apbalvošana, koncerts, balle.
Rubas tautas namā spēlēs grupa Pļumpapā’’. Ieeja- brīva

17.11. plkst. 20:00

Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums
Vadakstes tautas namā

24.11. plkst. 16:00

Svecīšu vakars Rubas kapos

APVIENOTAIS JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTS
17.11. plkst. 19:00

24.11. plkst. 17:00

VADAKSTES PAGASTĀ

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
pasākums visiem Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu iedzīvotājiem Šķēdes skolas zālē
Druvas teātra izrāde „Skrandaiņi un augstmaņi” Jaunlutriņu tautas namā

ZAŅAS PAGASTĀ

17.11.

Koncerts „Tev, mana Latvija!”, Zaņas pagasta Goda un
atzinības rakstu pasniegšana. Balle.

14.11. plkst. 17:30

Zirņu pagasta iedzīvotāju sapulce Zirņu pamatskolā

18.11. plkst. 19:00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
svinīgais pasākums Zirņu pamatskolā, koncerts ar Santas
Zapackas un Harija Ozola piedalīšanos. Plkst. 22:00 balle, spēlēs grupa “Blice”, galdiņus pieteikt savlaicīgi līdz
16. novembrim pa telefonu 63846245
Svecīšu vakari Zirņu pagasta kapsētās (plkst. 12:00 Būriņu kapos, plkst. 13:00 Sesiles kapos, plkst. 14:00 Braņķu
kapos, plkst. 15:00 Pidraišu kapos, plkst. 16:00 Kasparleišu kapos)

ZIRŅU PAGASTĀ

KURSĪŠU PAGASTĀ

16.11. plkst.19:00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums, balvu „Gada kursīšnieks 2012” pasniegšana. Pasākumā piedalās Kursīšu amatierteātris „Kodols”. Balle
plkst. 22.00 jaunajā zālē kopā ar grupu „Līdzsvars”. Ieeja
2.00. Galdiņus pieteikt pie K. Bukas pa tālr.: 28328320

24.11.

23.11. plkst.18:00

Pasākums „Ceļojumu piezīmes – Indija”. Kursīšu pamatskolas direktore Irēna Lagūna stāstīs par pieredzēto
Indijā, Kursīšu bibliotēkā

17.11. plkst. 12:00

Izstāde „Zvārdes var!” ar uzņēmīgu Zvārdes pagasta
iedzīvotāju piedalīšanos, Striķu kultūras namā

17.11. plkst. 21.00

Balle ar grupu „Atvari”, Striķu kultūras namā

ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 22, 2012. gada novembris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.

8

