2012.gada 11.janvāris

Atskats uz paveikto Saldus medicīnas centrā
Svētku nedēļā, 20. decembrī, Saldus medicīnas centrā tika rīkots pasākums, kurā darbiniekiem, sadarbības partneriem un citiem klātesošajiem
SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Ingemars Harmsens pastāstīja par projektiem, kuri jau ir noslēgušies, kā arī par projektu, kuram
finansējums vēl ir nepieciešams. SMC kā partneris iesaistījās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošanā. Realizētie projekti- „Pieejamības uzlabošana kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijā”. Projekta izmaksas 293 712 EUR, SMC līdzfinansējums - 44056,80 EUR. Šī projekta ieguvums ir jaunas aparatūras iegāde, iegādātas
arī nepieciešamās mēbeles un datori.
Otrs realizētais projekts ir „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA „Saldus medicīnas centrā”, paaugstinot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti un racionālu, efektīvu veselības aprūpes resursu izlietojumu”. Projekta izmaksas 278 135 LVL, SMC līdzfinansējums –
41 720 LVL. Šī projekta rezultātā ir siltināta un renovēta ēkas fasāde, nomainītas ūdens caurules un mainīti ir arī lifti.

SMC ēka pirms renovācijas

“Saldus medicīnas centra” galvenā ārste Ingrīda Kužniece interesentiem
stāsta par padarīto 2011. gada laikā.

SMC ēka pēc renovācijas
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DOMES SĒDE
2011. gada 22. decembra domes sēdē
pieņemtie lēmumi:
1. Pirms termiņa atmaksāt kredītu
Valsts kasei projektu „Kultūras inovācijas – jaunas pārrobežu sadarbības iespējas
pašvaldībām” (Ls 49 551.77) un „Darba
un sadzīves prasmju apguves veicināšana
sociālā riska grupu jauniešiem Saldus novadā” realizācijai (Ls 58 207.56).
2. Apstiprināt Nīgrandes pamatskolas,
Striķu pamatskolas un Saldus mākslas
skolas nolikums.
3. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 78,00
biedrības „Živica” aktivitātes „Pasaku
burvju spēks” realizācijai, slēdzot līgumu
ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
4. Pieņemt ziedojumu Ls 3 000 no SIA
„Kauguri TC”, Ls 41 000 no SIA „Alco”,
Ls 15 000 no SIA „Altrade”, Ls 31 000 no
SIA „Baltrade”, Ls 8 000 no SIA „Bumbieri Pluss” un Ls 22 000 no SIA „Jāņa
centrs” (kā ziedojuma mērķi norādīti izglītības joma).
5. Pieņemt dāvinājumā no Latvijas
Pašvaldību savienības 390 dāvanu kartes
„Elektrības norēķinu kartes” par kopējo

vērtību Ls 20943.Vienas dāvanu kartes
nominālvērtība ir Ls 53,70.
Uzdot Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei organizēt dāvinājuma izlietojumu un uzņemto
saistību izpildi
Minētās dāvanu kartes jānodod trūcīgām ģimenēm ar bērniem; ģimenēm ar
bērniem invalīdiem; audžu ģimenēm, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērns; ģimenēm, kuras audzina
aizbildnībā pieņemtus bērnus un daudzbērnu ģimenēm, kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400kWh patēriņam no
AS „Latvenergo”.
6. Nodot bez atlīdzības Nīgrandes pagasta pārvaldei divu ūdenssaimniecības
projektu pamatlīdzekļus par kopējo summu 611 828LVL.
7. Atļaut Apvienotai Jaunlutriņu un
Šķēdes pagasta pārvaldei nodot metāllūžņos transporta līdzekli - ugunsdzēsēju mašīnu un ūdenstorni.
8. Apstiprināt Saldus pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumus Druvas vidusskolā.
9. Atsavināt Saldus novada pašvaldības nekustamo mantu (zemi, katlumājas,
garāžas, noliktavas, administratīvās ēkas),

ieguldot to SIA „Saldus siltums” pamatkapitālā.
Apstiprināt SIA „Saldus siltums” statūtus jaunā redakcijā.
10. Saskaņot SIA „Akords” izstrādāto
tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Saldus ūdenssaimniecības attīstības
II kārta”. Projekta kopējais budžets ir 1
186 990Ls, Saldus komunālservisam jālīdzfinansē 101 547Ls.
11. Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.24 „Par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un
izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un
tās budžeta iestādēs” .
12. Pieņemt Saistošos noteikumus
Nr.23 „Grozījumi 2011.gada 26.janvāra
Saistošos noteikumos Nr.2 „Par Saldus
novada domes 2011.gada budžetu””.
13. Piešķirt Jānim BLŪMAM Saldus
novada domes apbalvojumu „Saldus novada Goda pilsonis”.
Sēdes pilns apraksts pieejams Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Saldus novada dome/Domes sēdes”.

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Tiek īstenots projekts „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā”

Projekta ietvaros Saldus novadā īstenojamās aktivitātes:
1.
Cieceres dabas takas izveide Saldus pilsētā, III kārta. 10.08.11.,
pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, noslēgts līgums ar SIA „Saldus
būve”, kur Dabas takas 3 kārtas darba uzdevums ir posmā no Avotu ielas
tiltiņa līdz Saules ielas tiltam izbūvēt Dabas taku, izveidojot pastaigu
zonu gar Cieceres upes krastu, iekļaujot vairākas atpūtas vietas ar soliņiem, uzstādot norādes zīmes pie augiem un nodrošinot vides pieejamību gājējiem ar bērnu ratiņiem, invalīdiem un riteņbraucējiem.
2.
Četru informatīvo stendu uzstādīšana – lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par vides aizsardzību, uzstādīti informatīvie stendi pie
četrām ūdenskrātuvēm – Saldus ezera, Cieceres ezera, Pakuļu ūdenskrātuves un Sātiņu – Sesiles ūdenskrātuves.
3.
Piesaistīts Zivju inspektors. Iegādāts zivju inspektora vajadzībām nepieciešamais aprīkojums.
4.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Zaņas lejtece” dabas
aizsardzības plāna izstrāde 1. decembrī 2011. gadā noslēgts līgums ar
nodibinājumu Latvijas Dabas fonds par īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Zaņas lejtece” dabas aizsardzības plānu 2012.-2025. gadam

izstrādi.
Projektu atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam.
Saldus novada pašvaldības plānotais kopējais budžets ir 59960 EUR
85% no tā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 15% ir
pašvaldības finansējums
Projektu plānots īstenot no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
30.jūnijam.

Biedrība „Vecāku klubiņš „Kodols”” aicina ikvienu, kuru interesē attīstīt individuālās spējas, personības attīstību un prasmju
pilnveidošanu ar augstas kvalitātes attīstošām rotaļlietām, apmeklēt attīstošo rotaļlietu bibliotēku.
Īstenojot ES ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projektu „Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma Saldus novada iedzīvotājiem”, kurš vēl ir noslēguma stadijā, VAS „Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba
„Mēs paši” atbalstītu projektu „Vesels bērns, gudrs bērns”, un,
sadarbojoties ar Saldus novada pašvaldības aģentūru „Sociālais
dienests”, Saldus novada un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ir

radīta iespēja nomāt attīstošās rotaļlietas dažādām vecuma grupām un dažādu spēju un prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai.
Rotaļlietu drošību nodrošina projekta ietvaros iegādātā baktericīdā lampa, kas paredzēta rotaļlietu dezinfekcijai pēc katras lietošanas reizes.
Par pieejamo attīstošo rotaļlietu klāstu, mobilās rotaļlietu
bibliotēkas un biedrības darbību informāciju var iegūt biedrības
„Vecāku klubiņš „Kodols”” mājas lapā www.salduskodols.lv

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Ginta Samata

Jaunums Saldus novadā - Attīstošo rotaļlietu bibliotēka
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Informāciju sagatavoja Zane Štencele, biedrības „Vecāku klubiņš „Kodols” biedre

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus pilsētā turpinās Kuldīgas un Brīvības ielu
krustojuma rekonstrukcijas darbi
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Saldū, veicot transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus,
rekonstruējot Kuldīgas un Brīvības ielu krustojumu. Esošā krustojuma
vietā plānots izveidot lokveida krustojumu. Šāda krustojuma izbūve novērsīs esošās satiksmes problēmas un riskus, kā arī uzlabos krustojuma
caurlaides spējas, būtiski samazinot aizkavēšanās laiku tajā.
Projekta ietvaros izbūvēs arī gājēju ietves, apgaismojumu, aizsargbarjeras un lietusūdens kanalizāciju. Uz gājēju pārejām tiks ierīkotas
ratiņu nobrauktuves, kas radīs iespēju brīvi pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī māmiņām ar bērniem.Projekta īstenošana notiks vairākās
kārtās.Tehnisko projektu ir izstrādājis SIA „ Vertex projekti”, būvdarbus
veic SIA „Aizputes Ceļinieks”.
Projekta kopīgās attiecināmās izmaksas ir LVL 668 661, no tām
ERAF līdzfinansējums- LVL 561 675, Valsts budžeta dotācija- LVL
15044, bet pašvaldības līdzfinansējums- LVL 91 940.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

Turpinās Mūzikas un mākslas skolas projekta
īstenošana

2011. gada 28. decembrī parakstīts nodošanas- pieņemšanas akts par
1.posmu- pabeigtu nulles cikla darbu izpildi objektā „Saldus mūzikas un
mākslas skolas būvniecība Avotu ielā 12A, Saldū”. Akts sastādīts, piedaloties komisijai, ko pārstāvēja Saldus novada pašvaldības, būvniecības
dabu veicēju SIA „Arčers”, tehniskā projekta autoru, autoruzraugu SIA
„Made arhitekti” un būvuzraugu SIA „Jurēvičs un partneri” speciālisti.
Darbu pieņēma Indra Rassa, Saldus novada domes priekšsēdētāja un nodeva Armands Garkāns, SIA „Arčers” valdes priekšsēdētājs.
1. posma paredzēto darbu termiņš bija no 27.07.11. līdz 28.12.11.
Šajā laikā pabeigti pamatu izbūvei nepieciešamie zemes darbi, pilnībā
izbūvēti pāļu pamati, režģoga plātne, dzelzsbetona pamatu grīdas plātne,
ieskaitot pamatni zem plātnes, hidroizolācijas un siltumizolācijas darbi
un izbūvēti nepieciešamie inženierkomunikāciju izvadi. Darbs veikts atbilstoši plānotajam laika grafikam, labā kvalitātē.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Baiba Mūsiņa, baiba.musina@saldus.lv

Notiek būvniecības tehniskā projekta izstrāde
„Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā”
Saldus pagasta Druvas ciemā par ERAF finansējumu plānots sakārtot ūdenssaimniecību. Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde, kuru
iepirkuma rezultātā veic SIA „Firmus DC”. 2011.gada 1.decembrī,
piedaloties projekta izstrādātājiem un vadības grupai, savus priekšlikumus tika aicināti izteikt Saldus pagasta iedzīvotāji, kas šo iespēju
arī aktīvi izmantoja. Iedzīvotāji interesējās par izmantojamiem materiāliem, ietekmi uz vidi, kā arī projekta izmaksām. To ieteiktie risinājumi tiks iestrādāti tehniskajā projektā. Tehnisko projektu paredzēts
izstrādāt līdz 30.01.2012., būvniecības darbus plānots uzsākt 2012.
gada 2.ceturksnī.
Līguma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir LVL 351 388,
no tiem LVL 298 679 (85%) finansē Eiropas Savienība, savukārt, LVL
52 708 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta ietvaros plānots: uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu
kvalitāti, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt
esošo piesārņojumu; veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens resursu saglabāšanai;
palielināt ūdenssaimniecības darbības efektivitāti, izmantojot cilvēkresursus, elektroenerģijas un citus resursus taupošas iekārtas un
tehnoloģijas; nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojuma
pieejamību un drošību, tādejādi veicinot reģiona pievilcību, radīt uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu vidi.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

Notiek projekta „Saldus novada Jaunlutriņu
pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošana

Paveiktie darbi:
1.Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums.
2.Veikta iepirkuma procedūra ERAF Būvniecības tehniskā
projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai.
3.Noslēgts līgums ar SIA “Baltex Group” par tehniskā projekta izstrādi. Tehnisko projektu plānots pabeigt līdz 2011.gada
22.decembrim.
4.Noslēgts līgums ar SIA„Būves un būvsistēmas” par būvekspertīzi.
Līguma ietvaros paredzēts:
1.Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu un tehnisko projektu.
2.Veikt būvniecības darbus: esošā urbuma, ūdensapgādes tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī ūdensapgādes tīklu paplašināšanu un dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūvi.
3.Nodrošināt būvuzraudzību un autoruzraudzību;
4.Veikt publicitātes pasākumus.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 337 360,
ERAF līdzfinansējums ir 85 % jeb LVL 286 756, no pašvaldības
līdzekļiem tiek segti LVL 50 604. Projektu plānots realizēt 12
mēnešos.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu
vadītāja Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos” īstenošana

2011.gada 24.augustā noslēdzies iepirkums būvniecības tehniskā projekta izstrādes pakalpojumiem un autoruzraudzībai objektam „Kursīšu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
būvniecība un rekonstrukcija Kursīšu pagasta Saldus novadā”.
Iepirkuma komisija par uzvarētāju apstiprinājusi SIA „PRO
VIA”.
Tehnisko projektu paredzēts izstrādāt līdz 30.12.2011. Iepirkuma procedūru ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras
objektu būvniecībai plānots izsludināt 2012.gada janvārī.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu
vadītāja Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā”
īstenošana
Vienošanās ietvaros paredzēts:
•
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
•
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija;
•
Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija (2 gab.).
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 428 617.43, no tiem attiecināmie
izdevumi ir LVL 351 325.76. No tiem LVL 298 626.90 finansē Eiropas
Savienība, savukārt LVL 52 698.86 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.
Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada 2.ceturksnim
Šī gada 14.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu
pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

Projekts „Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes
ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 338 299, no tiem LVL
287 554 (85%) finansē Eiropas Savienība, savukārt LVL 50 744 tiek
segti no pašvaldības līdzekļiem.
Projekta ietvaros plānots:
•
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un
daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija);
•
kanalizācijas sistēmas paplašināšana – pašteces vadu izbūve;
•
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija - īpaši bojāto posmu rekonstrukcija;
•
NAI rekonstrukcija - jaunu NAI izbūve esošo NAI teritorijā;
•
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un
daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija);
•
kanalizācijas sistēmas paplašināšana – pašteces vadu izbūve.
Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada decembrim.
Šī gada 7.decembrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģenūru
un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldi tika parakstīta
vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/069/021 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiks īstenota projekta
„Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

Noslēdzies projekts „Speciālistu piesaiste Saldus
novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai”
Saldus novada pašvaldībā no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada
31.decembrim tika īstenots ESF līdzfinansēts projekts „Speciālistu piesaiste Saldus novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai” (vienošanās
Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/026/048). Ar projekta atbalstu tika
paaugstināta Saldus novada pašvaldības administratīvā kapacitāte finanšu pārvaldības un attīstības plānošanas jomā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas- Ls 23 000.00. Eiropas So-
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ciālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekta galvenās aktivitātes bija:
1.	Speciālistu piesaiste;
2.
Piesaistīto speciālistu apmācība;
3.
Publicitātes pasākumi.
Saldus novada pašvaldībā projekta ietvaros tika nodarbināti 2 kvalificēti speciālisti- nodokļu ekonomists un teritorijas plānotājs, bet Saldus
novada p/a „Sociālais dienests”- 1 darbinieks (vecākais grāmatvedis).
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ginta Andersone,
ginta.andersone@saldus.lv

Saldū tiek paplašināts jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centrs „Šķūnis”
Projekta tiešie mērķi:
1. Izveidot multifunkcionālu jauniešu centru, paplašinot esošo JIC
„Šķūnis”.
2. Nodrošināt Saldus un apkārtējo novadu jauniešiem papildus iespējas jaunajās telpās:
• semināri, lekcijas, apmācības;
• novada, Latvijas un starptautisku projektu aktivitātes;
• aktuāla informācija un informatīvie materiāli;
• jauniešu vadītas deju, vingrošanas nodarbības un citas aktivitātes;
• mēģinājumu telpas jaunajiem mūziķiem;
• atbalsts neformālajām grupām un jaunatnes organizācijām;
• nakšņošana, nodrošinot attiecīgas sanitāri higiēniskās prasības
(duša, tualete, virtuve);
• terase āra aktivitātēm.
3. Nodrošināt darba ar jaunatni Saldus novadā koordinēšanu, sadarbojoties ar jaunatnes darbā iesaistītajiem pagastu pārstāvjiem.
Pašlaik ir uzsākti būvdarbi, kurus veic SIA „Aksīte”. Būvdarbu vadītājs- Vairis Štencelis, būvuzraugs- Edgars Cīrulis, autoruzraudzība- SIA
Andersonu arhitektu birojs.
Plašāka informācija par projektu pieejama Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv .
Apakšprojekta īstenošanas laiks ir no 2011.gada 1.jūnija līdz 2012.
gada 31.martam.
Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas- Ls 72 156,89. Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 3607,85.
Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai www.swisscontribution.lv
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja asistente Ginta Andersone,
63807913, ginta.andersone@saldus.lv

ATUALITĀTES
Īsumā
•
2012. gada 12. janvārī plkst. 10:00 Zaņas pagasta pārvaldē
„Sūbros” Zaņas pagastā, Saldus novadā, notiks informatīva sanāksme
par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas piemineklim “Zaņas lejtece”, kas atrodas Saldus
novada Zaņas pagastā. Plāna izstrāde notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLIII-164 “Pārrobežu sadarbība Ventas baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” ietvaros. Plāna izstrādātājs ir Latvijas Dabas fonds (Dzirnavu iela
73-2, Rīga, LV - 1011, tālr. 67830999, www.ldf.lv). Aicinām piedalīties
visus interesentus!
•	Jauns pakalpojums lauksaimniekiem. Ar šo gadu SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” piedāvā lauksaimniekiem iespēju bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu – plēves, polipropilēna maisus, plastmasas kannas.
Lai lauksaimniecībā izmantotais iepakojums tiktu savākts, ir nepieciešams to novietot vienā vietā, kur atkritumu savākšanas automašīnai
var nodrošināt brīvu piebraukšanu. Atkritumu savākšanas automašīnas
maršruts tiek plānots tā, lai kravas daudzums būtu vismaz 10 m3. Līdz
ko ir uzkrāts vismaz minimālais daudzums, iepakojuma savākšana ir
jāpiesaka zvanot t. 63864244 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: vaao@
inbox.lv.
•	Iespējas Saldus un Brocēnu NVO. 1.decembrī “Saldus rajona
attīstības biedrība” parakstīja līgumu ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktiviēšana” īstenošanu. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar nodibinājumu “CEMEX Iespēju fonds” no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.decembrim.
Projekta vispārīgais mērķis:
Veicināt aktīvu un kvalitatīvu sabiedrisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, tā veicinot attīstību reģionā.
Projekta galvenās aktivitātes ir datu bāzes izveide un publicitātes
nodrošināšana; pieredzes apmaiņa. un nevalstisko organizāciju konference.
•
Portāls farming.lv – jauns informācijas resurss lauksaimniecības biznesā. Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu Latvijā strādājošos
lauksaimniekus un viņu sadarbības partnerus. Lauksaimniekiem ir nepieciešama sava vide, kurā attālināti uzturēt komunikāciju ar piegādātājiem, sadarbības partneriem un citiem nozares pārstāvjiem un pašiem
savā starpā. Rezultātā šobrīd Latvijā ir radīts unikāls portāls, kur ir iespējams saņemt nepieciešamo informāciju efektīvai lauksaimnieciskās
ražošanas attīstībai Latvijā.

Iespēja iegādāties galda kalendāru
Saldus TIC, Striķu ielā 3, iespējams iegādāties Saldus novada kalendāru. Kalendāram izveidots krāsains un atraktīvs dizains ar brīnišķīgiem
attēliem. Turklāt tajā atzīmēti arī galvenie 2012. gada pasākumi Saldus
novadā. Kalendāra cena – 1,65 LVL.

Saldus novada nominācija izglītībā „Gada skolotājs 2011”
Saldus novada izglītības iestāžu pedagogiem ir aizsākta jauna tradīcija- nodibināta nominācija izglītībā „Gada skolotājs”. Šai nominācijai
tika izvirzīts viens skolotājs no katras mūsu novada izglītības iestādeskopā 30 pedagogi, kuri svinīgā pasākumā 7.decembrī saņēma Izglītības
pārvaldes balvu- „Gada skolotājs 2011”. Ar balvu saņēmēju sarakstu
varat iepazīties Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv/izglītība/pasākumi, aktualitātes.
Izglītības pārvalde piešķīra arī četras balvas izglītībā „Gada vadītājs
2011”. Tās saņēma Druvas vidusskolas direktors SERGEJS BEĻKEVI-

ČS, PII Pasaciņa vadītāja ILZĪTE BULAVA, Saldus 2.vidusskolas direktora vietniece mācību darbā DŽENETA BUTĀNE un Ezeres vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā LINDA GRUZE.
7.decembra pasākumā Swedbankas pārstāvji pasniedza savu tradicionālo balvu pedagogiem par kvalitatīvu darbu. Gadskārtējai Swedbankas prēmijai šogad tika izvirzīti 12 skolotāji. Swedbankas prēmija tika
piešķirta Saldus 2.vidusskolas ķīmijas skolotājai ANTOŅINAI JAPINAI. Izglītības pārvalde pateicās visiem nominētajiem kandidātiem par
kvalitatīvu un radošu darbu, piešķirot Atzinības rakstus.
Informāciju sagatavoja I.Vītoliņa

Projekts „3i” Kursīšos
Pagājušajā gadā 12 Latvijas bibliotēkās tika īstenoti trīs projekti:
„Bibliotēka nāk pie lietotāja”, „Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē
sabiedrību”, „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”. Katrs projekts saņēma 10
000 ASV dolāru.
To piešķīra Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF) sadarbībā ar
EIFL – starptautisku bezpeļņas organizāciju, kuras darbības mērķis ir
veicināt bibliotēku attīstību pasaulē. Šis projekts tika realizēts „Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu.
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs kopā ar Ugāles, Pūres un
Ezeres bibliotēkām realizēja projektu „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”.
Projekta uzdevums bija, iesaistot brīvprātīgos palīgus, papildināt bibliotēkas novadpētniecības fondu ar video materiāliem un fotogrāfijām. Video materiālu veidošana neveicās tik labi, cik projekta realizētāji cerēja,
tomēr fotogrāfijas tika iesūtītas lielā skaitā. Projekta ietvaros bibliotēka
saņēma vienu fotokameru, videokameru, TV, DVD atskaņotājus. Notika
apmācības video materiālu veidošanā.
17.novembrī, svinīgajā Latvijas Republikas dibināšanas gadadienas
pasākumā, tika demonstrēta projekta laikā tapusi fotohronika „Kursīšu
gadagrāmata”, kuras tapšanā iesaistījušies daudzi Kursīšu pagasta iedzīvotāji; tā stāsta par notikumiem un aktivitātēm Kursīšos 2010.gada
nogalē un 2011.gadā. Fotohronika pieejama - http://www.slideshare.
net/kursisubiblioteka/kursisu-gadagramata2010-2011. Ar projekta laikā
tapušajiem video klipiem var iepazīties http://www.youtube.com/user/
kursisubiblioteka
Neskatoties uz to, ka nācās nedaudz pamainīt projekta gala rezultātu,
liekas, ka projekts noritēja veiksmīgi. Izvērtējot projekta mērķus un uzdevumus, tie ir sasniegti – bibliotēka uzsākusi veidot interaktīvu pagasta
hroniku (video un foto materiāli), kuru varēs izmantot vietējās kopienas
unikalitātes parādīšanai. Novadpētniecības materiālu veidošanā iesaistīti pagasta iedzīvotāji, tā dodot tiem iespēju radoši izpausties; papildināta
bibliotēkas materiāli tehniskā bāze, kas noderēs ne tikai projekta ilgtspējas nodrošināšanai, bet arī citu bibliotēkas programmu realizēšanai.
Ar projekta norisi var iepazīties mājas lapā - http://www.biblioteka.
lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/projekts3i.aspx
Lai gan projekts „3i” ir noslēdzies, darbs pie pagasta hronikas turpinās, tādēļ aicinām pagasta iedzīvotājus arī šajā, 2012.gadā, fiksēt notikumus, aktivitātes un pārvērtības mūsu pagastā foto vai video formātā
un materiālus nodot bibliotēkā, lai gada nogalē tradicionālā fotoizstādē
varētu atskatīties uz notikumiem pagastā.
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Lagzdons
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PAGASTOS
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
13. novembrī Jaunauces tautas namā notika pirmā nodarbība masku un
augļu gatavošanā no ģipša marles. Mākslas darbus trijās nodarbībās izgatavoja 23 jaunaucnieki.
18. novembrī Jaunauces tautas namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts, kura laikā tika sumināti arī
jaunaucnieki, labo darbu veicēji:
•
Lūcija Siliņa – par lielu ieguldījumu Jaunauces pagasta un skolas
vēstures saglabāšanā;
•
Biedrība „Mēs - Jaunaucei” par ieguldījumu Jaunauces pagasta
attīstībā un kultūras dzīves uzlabošanā;
•
Anete Romanauska – par gūtajiem panākumiem Starptautiskajā
bioloģijas olimpiādē Taipejā.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Mārīte Leiba
Kursīšu pagastā
Veiksmīgi noslēdzies Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra literāri
muzikālo pasākumu cikls „Portrets tuvplānā”. Projektu finansiāli atbalstīja
VKKF, piešķirot tam 195.00 Ls.
Cikla ietvaros pagasta bibliotēkā un pamatskolā tika organizētas četri
literāri muzikāli pasākumi- tikšanās ar latviešu rakstniekiem Moniku Zīli,
Uldi Ausekli, Ojāru Ulmani un Ievu Samausku.
Kursīšu pamatskolā notika tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli un dziesminieku Uldi Fridrihsonu. Pasākumā piedalījās Kursīšu pamatskolas 1.-6.
klašu skolēni un skolotāji. Skolnieki bija sagatavojuši U.Ausekļa dzejoļus
un deklamēja tos par prieku autoram un klātesošajiem. Pasākuma laikā bērni
ar interesi klausījās dzejā un dziedāja līdzi dziesmām.
Novembra beigās interesenti pulcējās uz tikšanos ar rakstnieci un žurnālisti Moniku Zīli. Klausītāji iepazinās ar rakstnieces daiļradi, iedvesmas
avotiem, par rakstīšanu un mūsdienu notikumiem autores vērtējumā, varēja
uzzināt par interesantiem atgadījumiem žurnālistes darbā.
Trešajā pasākumā varēja iepazīties ar Ojāra Ulmaņa sarakstīto dzeju paša
autora izpildījumā, ko papildināja Zigurda Tursa muzikālais pavadījums.
Pasākums emocionālā noskaņā aizritēja nemanot un apmeklētāju skatījumā
bija izdevies un emocionāli piepildīts.
Īsi pirms skolas brīvlaika pamatskolas skolēniem bija iespēja iepazīt un
satikties ar rakstnieci Ievu Samausku. Ja sākumā likās, ka gan autore, gan
bērni ir nedaudz sabijušies, tad uz pasākuma beigām jau jautrā noskaņā autorei tika uzdoti interesējoši jautājumi un sagaidītas atbildes par grāmatu tapšanu, idejām un citiem jautājumiem. Bērni labprāt lasa Ievas grāmatas- gan
tās, kuras ir „Bērnu žūrijā”, gan arī citas, ar kurām varēja iepazīties literārajā
grāmatu izstādē.
Literārās izstādes tapušas, sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku un
kaimiņu pagastu bibliotēkām.
Bildes no pasākumiem pieejamas- http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/
Pasākumus kopumā piedalījušies vairāk nekā 130 lieli un mazi Kursīšu
pagasta iedzīvotājiem, kuriem bija iespēja satikt latviešu literātus, iepazīties
ar to daiļradi un personību. Pasākumi notika projekta „Portrets tuvplānā”
ietvaros ar VKKF un Kursīšu pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons
Lutriņu pagastā
1. decembrī Lutriņu pagasta bibliotēka sadarbībā ar skolas bibliotēkas
vadītāju atklāja lasīšanas veicināšanas programmu „Alternatīvā Bērnu žūrija
2”. Lutriņos bērni lasīs un vērtēs grāmatas no 1.- 9.klasei. Katrā klašu grupā iekļautas 4 grāmatas. Grāmatu sarakstā prioritāte ir oriģinālliteratūrai un
latviešu rakstniekiem, kuru nozīmīgās jubilejas atzīmējam 2011.-2012.gadā.
Programmas noslēgums būs 2012.gada 31.martā. Lasīšanas veicināšanas
programmai ir svarīgs uzdevums – modināt un uzturēt bērnos lasītprieku,
iesaistīt vecākus un skolotājus šajā nopietnajā darbā, apzināt bērnu domas
un vēlmes.
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča
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Nīgrandes pagastā
Nīgrandes pamatskolā novembra mēnesī svarīgākais notikums bija 18.
novembra pasākums, kur skolēni un skolotāji godināja Latviju dzimšanas
dienā. 16. novembrī notika jau par tradīciju kļuvušas konkurss „Skolas stiprinieks” un Skolas ņiprākais”. Daudzi skolēni saņēma pateicības par labām
zināšanām skolotāju G.Ulmanes un A.Šulberga rīkotajā konkursā „Ko Tu
zini par Latviju?”.
Aktīvi darbojas Skolas padome. Ir apstiprināts darba plāns, kur paredzētas dažādas aktivitātes. 26. novembrī Skolas padome rīkoja akciju „Palīdzi
otram”, bet 13. decembrī Skolas padomes vadītāja I.Anuže aicināja uz tikšanos, lai lemtu par piedalīšanos Ziemassvētku pasākumā, kā arī par avīzes
„Skolas laiks” nākošā numura iznākšanu.
Turpinās skolu Dinamo konkurss, kur Nīgrandes skola ir salīdzinoši augstā vietā.
No 23. līdz 25. novembrim Nīgrandes Mūzikas skolas Tautas mūzikas
instrumentu kapela piedalījās starptautiskajā bērnu un jauniešu jaunrades
festivālā. 33 kolektīvu konkurencē ieguva 1. vietu. Kapelas vadītāja - Astrīda Ķetlere.
Informāciju sagatavoja Ilda Taube
Pampāļu pagastā
Novembra mēnesī nozīmīgas dzīves jubilejas atzīmēja Eugēnija Kurtaniča, Leonards Svažs un Voldemārs Ļaudāms. Visu pampāļnieku vārdā apsveicam un vēlam veselību un izturību vēl daudzus, daudzus gadus!
Novembrī Pampāļu pagasta centrs tika pie jaunām, ekonomiskām ielu
laternām.
Bibliotēkā pilnā sparā turpinās turnīrs novusā. Kopējais dalībnieku skaits35. Jauniešu organizācija jau iegādājusies balvas un plāno noslēguma balli.
Pampāļu pagasta kapsētās notika svecīšu vakars ar folkloras kopas piedalīšanos, kura šajā pasākumā piedalījās pēc ilga pārtraukuma .
Folkloras kopa piedalījās arī Mārtiņdienas pasākumā pagasta bērnudārzā.
Kopas dalībniece Lāsma Rudovica atkal ieguva Dižās stāstnieces titulu. Atzinīgus vārdus par Pampāļu folkloras kopas veikumu teica „Baltica – 2012”
skates žūrija.
Valsts dzimšanas dienai par godu notika pasākumi skolā un bērnudārzā.
Skolā notika koncerts, bija zīmējumu izstāde un neklātienes konkurss „Latvija – mana valsts”. Bērnudārzā bērni tika iepazīstināti ar valsts simboliem.
Skolā atraktīvi tika atzīmēta Mārtiņdiena. Tirdziņā netrūka ne pārdevēju,
ne pircēju. Bija apskatāma radošās darbnīcas izveidota gaiļu izstāde.
5. klases iesvētības skolā sauc par „Zinību olimpiādi”, kurā jāizpilda dažādi uzdevumi, lai pierādītu, ka viņi ir pelnījuši būt lielo kārtā. Šogad 5.
klasei un viņu audzinātājai Dagnijai Vilmanei uz pasākumu bija jāierodas
indiāņu tērpos.
5 . novembrī Pampāļu pensionāri bija viesos pie draugiem Sabilē. 15.
novembrī bijām Liepājas teātrī uz izrādi „Ģimenes lietas”, bet 19. novembrī
Pampāļu kultūras namā viesojās grupa „Baltie lāči”.
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras nama vadītāja Ināra Kārkliņa
Zaņas pagastā
19. novembrī LR proklamēšanas 93. gadadienai veltījām pasākumu „Tev,
mana Latvija!”. Koncerta daļā tika pasniegti Zaņas pagasta Goda un Atzinības raksti, viesojās Kalnu jauniešu deju kolektīvs „Jumis”, uzstājās pašmāju
sieviešu vokālais ansamblis „Tik un Tā”. Vakara noslēgumā mūs priecēja
„Nakts Ziņas”. Paldies pašmāju, kā arī Ezeres, Kalnu un Kursīšu pasākuma
un balles apmeklētājiem. Vienmēr laipni gaidīti!
Novembrī Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds apstiprināja biedrības „Gaisma pusē” projektu „ZIEMASSVĒTKU LAIKA
ROTAS”. Sadarbībā ar Zaņas pagasta pārvaldi un pagasta kultūras darba
organizatori, biedrība „Gaismas pusē” decembrī organizēja nodarbības, kurās tika iegūtas iemaņas Adventes vainagu, durvju vainagu pīšanā, galda un
telpu dekorēšanā, apsveikuma kartiņu un citu Ziemassvētku rotājumu gatavošanā. Nodarbībās tapušie rotājumi ir apskatāmi izstādē Zaņas pagasta
pārvaldes administrācijas aktu zālē.
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta kultūras darba organizatore Ilma
Kamkovska – Gredzena

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā tik daudz Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
Ezeres pagastā
Edgars Šteins- 60
Irēna Pērkone- 65
Andris Kalniņš- 70
Edvīns Otto- 75
Spodra Cukura- 80
Mariona Jarfa- 80

Nīgrandes pagastā

Zvārdes pagastā

Olita Freiberga- 70
Antans Jokšs- 80
Ausma Straupeniece- 80
Jānis Blūms- 85
Emīlija Milda Piņķe- 85

Jānis Sovers- 75

Novadnieku pagastā
Brigita Stepena- 70
Marta Jurevica- 75
Indulis Ābele- 80
Dzidra Zemīte- 80
Ilgonis Rieksts- 85

Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Boļus Kuzminskis- 50
Skaidrīte Varnaviča- 50
Dzintra Gabranova- 55
Guntars Rudzītis- 55
Eduards Dehniks- 60
Jons Ligeikis- 60
Juris Udraķis- 60
Maija Strazdiņa- 70
Jons Žaķis- 75
Jons Inta- 80
Aleksandra Pekšte- 85
Helēna Šķēle- 85
Regīna Prika- 90

Pampāļu pagastā
Austra Letauere- 80
Zuzana Šuriliene- 75
Krišjānis Saukums- 70

Saldus pagastā
Svetlana Gurina- 60
ArtursKrastiņš- 60
Marta Borisēviča- 65
Daina Nātiņa- 65
Vilnis Dumpis- 70
Imants Andersons- 75
Venta Stengreviča- 75

Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā

Vadakstes pagastā

Ilgonis Mārtinsons- 60 gadi,
Ligita Vecpūle- 60
Juris Pastars- 60
Maija Barisa- 65
Gunārs Bērtiņš- 65
Eduards Osovskis- 65
Alma Heniņa- 65
Ausma Zigrīda Nipere- 65
Vija Sestule- 70
Jevgenija Ogule- 75

Smaida Pinkovska- 80
Lonija Meironaite- 80

Zaņas pagastā
Vilma Rone- 60
Ona Dreimane- 60
Regīna Baumane- 60
Hedviga Rudenko- 70
Edmunds Allers- 80

Kursīšu pagastā

Zirņu pagastā

Visvaldis Spēlmanis- 75

Laimonis Andersons – 70
Vēra Bušmane – 70
Alma Jansone– 70
Millija Vencenkele– 70
Mirdza Davidova– 75
Anna Ēķupe – 75

Lutriņu pagastā
Guntis Bogdanovs - 60
Voldemārs Reinholds - 60
Jānis Hermanis - 85
Ērika Birzniece - 96

Emīls Akermanis 		
Dzidra Apsāne			
Arvīds Berkīns			
Edgars Circenis 			
Ernests Daga 			
Zigrīda Freimane 		
Emīlija Gūtmane		
Maigonis Linkaitis		
Aiga Montvida			
Alfons Paškovskis		
Imants Pavārs 			
Aleksandrs Petrulevičs 		

Saldus pilsētā
Skaidrīte Akuratere- 70
Iveta Beinaroviča- 70
Uldis Briedis- 70
Ārija Ernstsone- 70
Milda Indrikovska- 70
Vladimirs Ivaņeckis- 70
Monta Kohas- 70
Fricis Kronbergs- 70
Emīlija Liberte- 70
Ņina Olendere- 70
Jānis Pastors- 70
Elvīra Roķe- 70
Maija Teivāne- 70
Zenta Viesule- 70
Gunārs Zaķis- 70
Arnis Blūms- 75
Herta Gūtmane- 75
Daina Irbe- 75
Eduards Jakobas- 75
Zigrīda Jansone- 75
Zigrida Jaunzeme- 75
Silvija Lazda- 75
Leons Māklers- 75
Zenta Pauliņa- 75
Vaira Poguda- 75
Serena Ruzaiķe- 75
Reinholds Vičmanis- 75
Zinta Indriksone- 80
Elma Konrāde- 80
Rihards Kreits- 80
Valija Kronberga- 80
Velta Kūla- 80
Helēna Liuke- 80
Janīna Petrovska- 80
Guntis Zakevics- 80
Jevgenija Anfinogentova- 85
Anna Gavrilova- 85
Anastasija Mazure- 85
Dzidra Rieksta- 85
Ilga Seržante- 85
Antoņina Breidaka- 91
Vera Ola- 94

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie
01.07.42.- 27.12.2011
30.12.41.- 26.12.2011
24.02.50.- 25.12.2011
21.11.43.- 26.12.2011
28.12.23.- 19.12.2011
15.06.33.- 16.12.2011
03.06.23.- 23.12.2011
09.03.30.- 23.12.2011
08.01.73.- 16.12.2011
03.01.49.- 26.12.2011
01.12.32.- 02.12.2011
11.03.34.- 11.12.2011

Biruta Pērkone 			
Mirdza Runce 			
Rūta Saukuma			
Aleksejs Sinjavins 		
Daiga Skujeniece 		
Pēteris Šķēle 			
Biruta Štamere 			
Inita Zīlīte 			
Maija Znutiņa 			
Jānis Jakovelis 			

17.10.25.- 18.12.2011
14.07.24.- 20.12.2011
13.07.41.- 02.12.2011
26.09.36.- 10.12.2011
30.12.65.- 09.12.2011
28.06.34.- 21.12.2011
21.12.31.- 20.12.2011
19.11.66.- 10.12.2011
26.05.47.- 05.12.2011
14.04.37.- 05.12.2011

Miruši - 22		Dzimuši- 15

Laulāti - 9

7

PASĀKUMU KALENDĀRS
KURSĪŠU PAGASTS

SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
21.01. plkst. 18:00

Deju kolektīvu koncerts „Uzdejot kupenu galotnēs”.
Biļešu cenas: Ls1,00, pens., skol. Ls 0,80

2.01. - 31. 01.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "Grāmatas
ir zāles" Kursīšu pagasta bibliotēkā

22.01. plkst. 12:00

Lielais šļūciens pie Saldus KC kalniņa

2.01. - 31. 01.

27.01. plkst. 19:00

Saldus Tautas teātra pirmizrāde G.Priede „Ugunskurs lejā
pie upes”. Ieejas biļete- Ls1.00; pensionāriem un skolēniem- Ls0.80

Ausekļa Jāņa Zālīša maizes un konditorijas izstrādājumu
etiķešu kolekcija Kursīšu pagasta bibliotēkā

12.01. plkst. 19:00

Saldus tautas teātra izrāde Kursīšu pagasta jaunajā zālē. Ieeja par ziedojumiem.

28.01. plkst. 18:00

Balto lāču ziemas pasaka. Latgales grupas “Baltie lāči”
koncerts. Ieejas biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes (Saldus tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3) un
Saldus kultūras centra kasēs. Biļešu cenas- 3, 4 un 5 LVL.

22.01 plkst. 12.00

Ventspils Zāļu sievas Līgas Reiteres nodarbība „Zaļā aptieka un tautas medicīna” Kursīšu pagasta bibliotēkā

04.02.

Bērnu deju kolektīvu koncerts. Piedalās „Dzīpars” un draugi

LUTRIŅU PAGASTS
14.01.

Ģimeņu vakars, spēlē „Brekšupekši”. Lutriņu klubā

27.01. plkst. 20:00

Amatierteātru uzlidojums jeb Dzīves karnevāls „Dziedošās
ģimenītes” Lutriņu klubā

3.02. plkst. 19:30

Vokālo ansambļu sadziedāšanās „Uz vienas nots” Lutriņu
klubā

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

24. 11. - 30. 01.

Izstāde “Ziemas gaisma”

27. 12. - 22. 01.

Izstāde “Latvijas un ASV starpvalstu attiecības 1922.2011.”
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

14.01.

Teņa dienas tirgus

NĪGRANDES PAGASTS
14.01. plkst. 15:00

Animācijas filma „Artūrs izglābj Ziemassvētkus” Kalnu
kultūras namā

2.01. - 20. 01.

Skolēnu darbu izstāde-vizuālās mākslas darbi, kas veidoti
dažādās tehnikās. Izstādē piedalās bērni no Polijas, Lietuvas, Latvijas

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
16. 01. - 16. 02.

Neklātienes konkurss "Ekspedīcija Pūka pasaulē"

19.01. plkst. 14:00

Pasākums “Mēs laikmeta attēlā”. Tikšanās ar publicistu
Viktoru Avotiņu un kinorežisoru Uldi Braunu. Saruna par
savu pašapziņu, identitāti, par vēsturi, kura veido mūs, un
to, kādu spoguļa attēlu ievietojam šajā vēsturē.

No 23.01.

Fotoizstāde „Zemes apmeklējums:// Francija”

24.01. plkst. 14:00

Literāra pēcpusdiena „Austrumos no saules un ziemeļos no
zemes” . Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli

SALDUS MŪZIKAS SKOLĀ
11.01. plkst. 19:00

Saldus novada sieviešu koru kopmēģinājums

PAMPĀĻU PAGASTS
2.01. - 31. 01.

Mareka Našenieka fotogrāfiju izstāde kultūras namā

20.01. plkst. 19:00

Novusa turnīra noslēguma pasākums kultūras namā

28.01. plkst. 12:00

Pampāļu ziemas olimpiāde Pampāļu parkā un pagasta centrā
SALDUS PAGASTS

2.01. - 31. 01.

Zigurta Poļikova gleznu izstāde Druvas bibliotēkā

24.01

Izbraukums uz Jaunā Rīgas teātra izrādi „Oblomovs”. Galvenajā lomā Gundars Āboliņš, pieteikties kultūras centrā
ZAŅAS PAGASTS

KAPELLERU NAMĀ
15. 12. - 31. 01.

Mazo bērnu grupas „Zīmulīši” darbu izstāde

EZERES PAGASTS
1.01 - 31.01

Ezeres kultūras namā Saldus J.Rozentāla studijas dalībnieka Artura Zavicka tematiska gleznu izstāde „Ceļš”

14.01. plkst. 19:00

Ezeres kultūras namā dziedošās Riču ģimenes jaunā koncertprogramma „Riču kāzas”

APVIENOTAIS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTS
14.01. pkst.21.00

Līkupēnu klubā Balle- karnevāls . Spēlē J.Narkevics. ieeja
Ls.2,00, pilnām maskām Ls.1,-

20.01.

Popiela Rubas pamatskolā

20.01.

Radošās darbnīcas Līkupēnu bibliotēkā

20.01. vai 21.01.

Viesizrāde Rubas tautas namā

28.01.

Neklātienes konkurss „Pūķa gadam sākoties” Rubas bibliotēkā

Sestdienās
plkst.13:00

ZIRŅU PAGASTS
15.01. plkst. 13.00

Zirņu pagastnama zālītē pasākums rokdarbniekiem. Tērpa
pārveidošanas meistarklase, būs iespēja iegādāties dzijas.
Sīkāka informācija pie kult. darba organizatores Agritas,
tel. 63846245

22.01. plkst. 14.00

Zirņu pamatskolā pasākums pensionāriem “ Dedziet gaišu
uguntiņu, laidiet ziemu istabā...”

29.01. plkst. 14.00

Zirņu pagasta pārvaldes zālītē pasākums Sveču dienas
ieskaņai “Uz lielu balli sanāca sveces, ai, kas par gaismu
debesīs tecēs!” Liesim sveces izzināsim tradīcijas un ticējumus saistītus ar svecēm un Sveču dienu!
ZVĀRDES PAGASTS

12.01. plkst. 12:00

Pasākums „Senioru kafijas pauze” Striķu kultūras namā

14.01. plkst. 11:00

Pasākums "Bērnu spēles" Striķu kultūras namā. Bērnu
sporta un erudīcijas spēles gan komandu, gan individuālās
disciplīnās.

21.01. plkst. 21:00

"Cepuru balle" kopā ar Ērgļu ģimeni kultūras namā. Ballēties gribētāji aicināti ierasties dažādās interesantās, vēlams
pašgatavotās, cepurēs. Rezultātā tiks noskaidrots un apbalvots labākās cepures nēsātājs.

Janvārī

Ziemas olimpiāde Striķu pamatskolā skolēniem un vecākiem (Ja būs piemēroti laika apstākļi!)

APVIENOTAIS JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTS
20.01. plkst. 19.00

Barikāžu atceres pasākums Šķēdes skolas mazajā zālītē

2.01. -31.01.

Literāta un gleznotāja Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde Jaunlutriņu tautas namā.

28.01. 19:00

Starpnovadu līnijdejotāju sadancošana horoskopa gadu uzsākot „Pūķa dejas ar princesēm” Jaunlutriņu tautas namā.

Nodarbības Dienas centrā

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 13, 2012. gada janvāris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807433. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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