2011.gada 22.DECEMBRIS

Ziemassvētku
dievkalpojumi
Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,kas
zemi
tīru un mirdzošu padarīt nāk,
Ticu Ziemssvētku klusajam
brīnumam,
kuram dvēsēlē jāienāk.
(S.Kaldupe)

Priecīgus, gaišus, mīlestības, veselības, labu domu un darbu
piepildītus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā izdodas izjust prieku par apkārt esošām,
bet vēl nepamanītām lietām!
Lai izdodas ieraudzīt un izmantot visas mums sniegtās
iespējas!
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa.

Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskās draudzes baznīcā:
24. decembrī plkst. 17:00 un
plkst. 19:00
25. decembrī plkst. 11:00 un
26. decembrī plkst. 12:00
Saldus Mārtiņa Lutera
evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcā:
24. decembrī plkst. 17:00;
25. decembrī plkst. 10:00;
31. decembrī plkst. 17:00
un1. janvārī plkst. 10:00.
Saldus Sv. Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcā:
24. decembrī plkst. 15:00 un
plkst. 19:00;

25. decembrī plkst. 11:00;
26. decembrī plkst. 11:00;
31. decembrī plkst. 11:00 un
1. janvārī plkst. 11:00.
Saldus Dieva parādīšanās
pareizticīgo baznīcā:
6. janvārī plkst. 9:00 un
22:00 un 7. janvārī plkst.
12:00.
Grīvaišu luterāņu baznīcā:
24. decembrī plkst. 17:00.
Lutriņu luterāņu baznīcā:
24. decembrī plkst. 20:00.
Nīgrandes luterāņu
baznīcā:
24. decembrī plkst. 12:00;
1. janvārī plkst. 11:00.
Priedulas luterāņu baznīcā:
24. decembrī plkst. 13:00.
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PAGASTU PĀRVALŽU VADĪTĀJI SVEIC SVĒTKOS
Eņģeļi, gribēdami nodot mums kādu vēsti, klauvē pie mūsu
sirds durvīm. Bet - neaizmirsīsim, ka sirds durtiņām rokturis ir tikai vienā pusē. Tām ir tikai viens aizbīdnis. Un tas
atrodas iekšpusē. Mūsu pusē. Mums uzmanīgi jāklausās,
vai eņģelis nav jau klāt, tad jāatslēdz durtiņas un jāatver
tās vaļā.
(S.Bernhema)
Lai katram Jums dienas steigā, rūpēs un raizēs līdzās ir savs
sargeņģelis! Lai Ziemassvētkos ikvienā mājā ienāk svētku
prieks un līksme, sirsnība, gādība un mīlestība! Lai visiem
laba veselība un lai mūs visus vieno labas domas labiem
darbiem!
Sirsnīgi sveicieni visiem pārvaldes iestāžu darbiniekiem,
Lutriņu pagasta uzņēmējiem un iedzīvotājiem Ziemassvētkos.
Lutriņu pagasta pārvaldes vārdā sveic Ineta Ezermale

...vienalga, vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie mērītu mūsu labo nodomu,
Lielo darbu un jaunu cerību stundas...
(M. Čaklais)
Cienījamie ezernieki!
Lai Ziemassvētkos mums iemirdzas spoža cerības un ticības zvaigzne tam, ko visvairāk vēlamies, bet Jaunais gads
lai atnes pacietību un spēku šīs vēlmes piepildīt.
Ezeres pagasta pārvaldes vārdā sveic Ainārs Akerfelds
Atkal laiks
tiek vēja spārniem vadīts,
atkal brīdis eglē sveci likt,
ja šī gada garumā
nav paldies sacīts,
tagad to it visiem pateikt drīkst…
( M. Svīķe )
Paldies visiem Jaunauces un Rubas pagastu iedzīvotājiem,
ka šogad bijām kopā, kopā labus darbus veicām, cēlām
savu pašapziņu un godam turējām Jaunauces un Rubas pagastu vārdus.
Klusus, baltus un miera pilnus Ziemassvētkus!
Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vārdā
sveic Gunta Kalniņa
Sveicu Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā novēlu:
Labām domām pārtapt labos vārdos,
labiem vārdiem – labos darbos,
labiem darbiem – vēl vienā labā gadā!
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes
vārdā sveic Valdis Gūtmanis
Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...
(S.Vasiļevska)
Priecīgus Ziemassvētkus!
Gaišas domas, labu noskaņojumu,
Drosmi un cerību piepildījumu Jaunā gada ceļus ejot!
Kursīšu pagasta pārvaldes vārdā sveic Uldis Vītiņš
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Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.
(K. Apšukrūma)
Ticiet saviem spēkiem un veiksmei, un Jaungada sapņi piepildīsies!
Nīgrandes pagasta pārvaldes vārdā sveic Antra Jermuša
Baltu domāt, baltu sapņot...
Baltās domās nav dusmu,
Nav melu, nav skaudības.
Baltās domās ir miers un patiesība.
Baltu domājot mēs ejam baltu ceļu...
Ziemassvētkos aizdegt gaišu domu sveci, lai tā tumsu izkliedē, lai sirdīs ienāk labestība un mīlestība!
Novadnieku pagasta pārvaldes vārdā sveic Dina Brēdava
Ņemsim Ziemassvētku nakts baltumu,
klusumu, dāsnumu, ieliksim to savās dvēselēs,
iesim pāri gadu slieksnim,
ticot Saulgriežu brīnumam,
ticot tam, ko spējam un varam.
Priecīgus Ziemassvētkus! Gaišas domas, labu omu,drosmi
un cerību piepildījumu Jaunā gada ceļus ejot!
Pampāļu pagasta pārvaldes vārdā sveic Petrs
Brazdausks
Zaļš egles zars par gadumiju stāsta,
Kā balta pārsla dvēselē kūst prieks,
Tā priecājas par dienām aizvadītām
Un tic, ka laimi Jaunais gads tai sniegs!
Novēlu, lai gaišais svētku laiks sniedz
klusus brīžus, kad pabūt kopā ar sev mīļiem, tuviem cilvēkiem!
Lai Jaunais gads ir piepildīts ar darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!
Saldus pagasta pārvaldes vārdā sveic Ausma Liepa
Kaut arī baltas pūkas nekrīt vēl no gaisa,
Gaišas domas sirds tik un tā raisa.
Lai laimīgs katrs šodien ir un rīt,
Lai Ziemassvētku brīnums visiem sirdī mīt!
Novēlu Jums visiem, lai Ziemassvētku miers, gaisma un
mīlestība mājo Jūsu sirdīs un dod Jums spēku ikdienas gaitās. Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Vadakstes pagasta pārvaldes vārdā sveic Raimonds
Švīpiņš

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri,
klajums lai pārredzams tiek,
lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs
Ziemsvētku vakarā sniegs.
(Olga Lisovska)
Lai Ziemassvētkos ar piparkūku smaržu un mīļiem brīnumiem pilna ir ikkatra zaņenieka māja!
Jaunā gadā vēlam, noķert laimes pūķi aiz astes, vēlēties un
piepildīt vēlēšanās, dzīvot mīlestībā un galvenais - noticēt
sev.
Zaņas pagasta pārvaldes vārdā sveic Kristīna Grosmane
Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž,
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus un panākumiem bagātu un laimīgu Jauno
gadu!
Zirņu pagasta pārvaldes vārdā sveic Dainis Brizga
Ar Ziemsvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.
Lai īpašām svētku jūtām piepildīti Ziemassvētki,
lai neiztrūkstoša veselība un panākumi
Jaunajā 2012.gadā ikvienam Zvārdes pagasta iedzīvotājam.
Zvārdes pagasta pārvaldes vārdā sveic Imants Džulis

2011. GADS PAGASTOS UN PILSĒTĀ
Īss atskats uz 2011. gada svarīgākajiem
notikumiem Saldus novadā un pilsētā
Apvienotais Jaunauces un Rubas pagasts
• Jaunauces jauniešu amatierteātris „Lanselots” (režisore Inguna Balcere) ar Hermaņa Paukša lugu „Ķieģelis” piedalījās Kurzemes reģiona
skatē, guva labus panākumus un tika izvirzīts arī uz Latvijas amatierteātru iestudējumu gala skati „Gada izrāde 2010” finālu, kas notika Jūrmalā
no 8. – 10. aprīlim.
• 29. maijā, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, Jaunauces tautas namā notika balonu svētki.
• Svarīgākais pasākums Rubas pagastā: Dienas centra atvēršana
26.jūlijā.
Apvienotais Jaunlutriņu un Šķēdes pagasts
• Uzsākts ERAF projekts „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un apstiprināts ERAF projekts
„Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
• Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalstu fonds atbalstīja Šķēdes pagasta māmiņu kluba „Pogas” organizēto nometni „Radošās dienas
ģimenē”.
• Projekta „Aktīvās atpūtas laukums bērniem Jaunlutriņos” ietvaros
pie Jaunlutriņu pamatskolas tika izveidots un iekārtots bērnu rotaļlaukums
• Ar biedrības KIT atbalstītu projektu „Tāds ar tādu satikās” Jaunlutriņos tika noorganizēts teātru kolektīvu salidojums.
• Ar Saldus novada pašvaldības Jauniešu projektu fonda un apvienotās
Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes atbalstu tika īstenots projekts

„Vasaras noslēguma volejbola turnīrs”.
Ezeres pagasts
• Koru sadziedāšanās svētki Ezeres parka estrādē jūlija mēnesī.
• Daudz skaistu krāsu un gaišuma Ezeres bērnudārzam deva iespēja
piedalīties krāsu firmas “Caparol Baltica” un būvniecības nama “Kurši”
rīkotajā projektu konkursā “Nāk draugi izkrāsot bērnību”. Ar vecāku un
brīvprātīgo palīgu atbalstu tika atjaunota bērnudārza daļa, kurā ir sporta
zāle, Sajūtu istaba un telpa ciemiņu uzņemšanai.
Kursīšu pagasts
• 14. jūnijā skvērā pie vecā kluba tika atklāts piemiņas akmens totalitāro režīmu upuru piemiņai.
• Bibliotēka 2011.gadā realizēja starptautisku starpnovadu projektu „3i
– ieraugi, iekadrē, ievieto”, kura laikā vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti
novadpētniecisku materiālu veidošanā. Projekta laikā notika apmācības
video materiālu veidošanā, tika papildināta bibliotēkas materiāli tehniskā bāze.
• 4.maija rītā pagasta pārvalde sadarbībā ar Kursīšu mežniecību un pamatskolu organizēja Meža dienu pasākumu, kura laikā tika papildināta
iepriekšējā gadā iestādītā „Neatkarības birzs”.
• Jau trešo gadu pēc kārtas Kursīšu pamatskola iegūst Ekoskolas nosaukumu, bet otro gadu pēc kārtas pie skolas plīvo Ekoskolas karogs.
Lutriņu pagasts
• 5.februārī notika vokālo ansambļu sadziedāšanās „Uz vienas nots”.
• Jauniešu dziedāšanas festivāls „DO MI SOL” notika 11.februārī.
• II Kurzemes tautas muzikantu saiets 9.aprīlī Lutriņu klubā pulcēja
muzikantus no Ventspils, Talsiem, Aizkraukles, Rucavas, Kuldīgas un
Saldus novadiem.
• Lutriņu pamatskolas saime 2011.gadā ieguva augstu novērtējumu,
saņemot starptautisku ekosertifikātu „Zaļais karogs”, ko piešķir par īpašiem sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.
• 2011.gada novembrī Lutriņu mazpulks realizēja Hipotēkas bankas
Klientu grupas „Mēs paši” izsludināto projektu konkursu „Minigolfa
laukums Zaļajā klasē”. Pateicoties projekta finansējumam, tika iegādāti
10 minigolfa komplekti.
Nīgrandes pagasts
• Izgatavoti Nīgrandes pagasta tautas tērpi jauniešu deju kolektīvam.
• Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā pirmo reizi notika Saldus
novada Jauniešu forums.
• Nīgrandes mūzikas skolas kapelai – 1. vieta festivālā Baltic Voyage.
Kapelas vadītāja- Astrīda Ķetlere.
• Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta
Kalnu ciemā” un projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā”.
• 2011. gada decembrī noslēgsies projekta „Dienas centra izveide Nīgrandes pagastā” 1. kārta.
Novadnieku pagasts
• Nodots ekspluatācijā projektā “Novadnieku pagasta Draudzības ciema ūdenssaimniecības attīstība” renovētais ūdenstornis un uzbūvēta
atdzelžošanas stacija par ERAF līdzekļiem ar pašvaldības līdzfinansējumu. Pagastā izbūvētas vēl 3 šādas ūdens atdzelžošanas stacijas par
valsts mērķdotācijas līdzekļiem. Šī projekta ietvaros izveidota arī jauna
notekūdeņu attīrīšanas stacija.
• Novada sporta pasākumu apritē iegājis jaunais sporta laukums, kurš
realizēts par ELFLA LAP pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” līdzekļiem ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Pampāļu pagasts
• No š.g. 22.jūnija līdz 30.09. tika veikti projekta „Pampāļu pagasta
parka labiekārtošana” īstenošanas darbi. Īstenojot projektu, labiekārtots
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2011. GADS PAGASTOS UN PILSĒTĀ
Pampāļu parks 1.4193 ha platībā, veikti parka infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi. Parka teritorijā izveidotas 6 atpūtas vietas ar stacionāriem masīvkoka galdiem, soliem, uzstādīti masīvkoka soli, atkritumu
urnas, informācijas stends, biotualete un šūpoles.
• Veikti dažādi uzlabojumi: noasfaltēts ceļa posms no skolas līdz Zaņas pagasta robežai; uzstādīts jauns ziņojumu dēlis un ceļa norādes;
veikts kosmētiskais remonts daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, sakopta
un pilnveidota PII „Pumpuriņš” teritorija.
• Vissvarīgākais gada notikums Pampāļos ir izpildītāju konkurss „Gada
Note”. Šajā pasākumā piedalās dziedātāji arī no citiem pagastiem. Visi
konkursanti cīnās par ceļojošo balvu.
• Jau otro gadu, realizējot projektu, pagastā notika Keramiķu plenērs
divu dienu garumā. Pirmajā dienā tapa kopdarbs, bet otrajā bija noslēguma pasākums ar keramikas izstādi, radošo darbnīcu un koncertu.
Saldus pagasts
• Šajā gadā uzsākts darbs pie Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā”.
• Druvas vidusskola kļuvusi par vienu no 22 inovatīvās pieredzes
skolām valstī dabas zinātņu apmācībā.
• Martā Saldus pagasta kultūras namā notika 6. vidējās paaudzes deju
kopu festivāls „Trejdeksnis”. Aprīlī vokālais ansamblis „Druvas Tonis”
svinēja savas pastāvēšanas 10 gadu jubileju un aicināja citus vokālos
ansambļus piedalīties 3. vokālo ansambļu festivālā „Aprīļa pilieni”.
• Maijā tika svinēti Saldus pagasta svētki.
• Maijā Saldus pagasta florbola komanda „Druva” kļuva par Saldus
novada čempioniem florbolā. Septembrī Saldus pagasta lakrosa komanda „Druvas Dinamīts” kļuva par Latvijas čempioniem lakrosā.
• Oktobrī kultūras namā notika 4.amatieteātru festivāls „Teātra karuselis”, kur skatītājus priecēja Druvas amatierteātris un seši vieskolektīvi.
Meistarklasi aktieriem vadīja festivāla žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
režisors Mihails Gruzdovs.
Vadakstes pagasts
• Amatieru teātris šogad nosvinēja 5 gadu jubileju un uzveda lugu „Šai
dzīvē iet kā zaļā pļavā”
• Pagasta vokālie ansambļi 19. februārī piedalījās Saldus-SkrundasBrocēnu novadu vokālo ansambļu skatē, kur vīru vokālais ansamblis
„Vadakstes ozoli” un jauktais vokālais ansamblis „Divi krasti” izcīnīja
II. pakāpes diplomus.
• Vadakstes bibliotēkā 17.novembrī notika novadnieka, aizmirstā
rakstnieka un novadpētnieka Žaņa Skudras grāmatas „No saviem vārdiem neatsakos” atvēršana. Tajā piedalījās rakstniece M. Kosteņecka.
Zaņas pagasts
• Pabeigts projekts „Ūdensvada izbūve Zaņas pagasta Kareļu ciemā”.
Projekta ietvaros tika nomainītas novecojušās ūdensvada caurules Kareļu ciemā.
• Rekonstruēta aktu zāle Zaņas skolā.
• Veikti dažādi labiekārtošanas darbi - nomainīti logi sociālajā Dienas
centrā. Pavasarī tika uzliets jauns asfalts Avotu ielas posmā. Daudzdzīvokļu mājai „Odziņas” rekonstruēts jumts un izremontēta kāpņu telpa.
Atjaunota Zaņas skolas ēkas fasāde.
• Notika ikgadējie „Ūdenssvētki”, ko pirms vairākiem gadiem sāka organizēt Zaņas makšķernieku klubs.
• Sadarbībā ar biedrību „Gaismas pusē” realizēts nodibinājuma CEMEX iespēju fonda finansēts projekts „Bērnu nometne „Zīļuka piedzīvojumi Zaņā”.
• Sadarbībā ar biedrību „Gaismas pusē” tiek realizēts projekts „Vides
labiekārtošana Zaņas pagasta sporta angāra trenažieru zālē”. Projekta

ietvaros Zaņas pagasta sporta angāra trenažieru zālē ieklāts atbilstošs
grīdas segums.
Zirņu pagasts
• Zirņu pagastā tika realizēts KKF atbalstītais projekts” Seno amata
prasmju radošās darbnīcas Zirņos”.
• Zirņu skolā realizēti vairāki projekti:
Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, kas ir atbalsts dabaszinību skolotājiem.
Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstīts projekts „Skaista
sēta, labi ļaudis”, kura ietvaros organizētas aktivitātes, kas veicina vides
izglītību skolā, lai sakoptu un izpētītu vidi, kurā dzīvojam, mācāmies un
strādājam.
• Ar “CEMEX Iespēju fonda” atbalstu izveidots Ģeogrāfijas klubiņš
skolēniem un iegūts inventārs tā darbībai.
Zvārdes pagasts
• Svinīgā pasākumā 15.janvārī tika atklāts renovētais Striķu kultūras
nams. Pasākuma apmeklētāji iepazinās ar ūdenssaimniecības infrastruktūras un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas projektā paveikto.
• 2011.gada sākumā ar savu pirmo iestudējumu uzstājās atjaunotais
Zvārdes pagasta Striķu kultūras nama amatieru teātris.
• Šogad Jāņu rīts Striķos tika sagaidīts ar dažādām atrakcijām un spēlēm, neizpalika arī tautā iecienītais „Pliko skrējiens”.
• Sadarbojoties Striķu pamatskolai un Kursīšu pamatskolai, trīs mēnešu garumā tika realizēts projekts „Talantu ligzda”, kura ietvaros skolēni
apguva dažādu mūzikas instrumentu spēli un brīvlaikā apmeklēja radošo
nometni. Projekts noslēdzās novembrī ar bērnu radošo darbu izstādi un
koncertu.
Nozīmīgākie pasākumi Saldus pilsētā 2011.gadā
• 24.martā Saldus novada pašvaldības pārstāvji 100 gadu jubilejā sveica mākslinieku Edmundu Tomsonu.
• 16.aprīlī Pasākumā „Sporta zvaigzne 2010” tika godināti sportisti,
kuri sasnieguši augstus rezultātus pasaules, Eiropas, Baltijas un Latvijas
čempionātos.
• 16. un 17.aprīlī Saldus sporta kompleksā notika džudo sacensības
“Saldais džudo 2011
• 14. maijā notika pirmie Saldus novada svētki
• 4.jūnijā Saldus stadionā notika Saldus novada Bērnu svētki
• 14.jūnijā Saldū un Kursīšos tika atklātas piemiņas vietas totalitāro
režīmu upuriem.
• 28.jūnijā Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa un SIA
„Arčers” valdes priekšsēdētājs Armands Garkāns noslēdza līgumu par
Saldus mākslas un mūzikas skolas būvniecību.
• 9. septembrī tika atklāta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
piebūve.
• 9. septembrī Saldū vizītē ierodas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
• 1.oktobrī Saldū notika Jauniešu etno dienas 2011.
• 21.oktobrī notika svinīga Saldus mūzikas un mākslas skolas ēkas pamatakmens ielikšana.
• 29. oktobrī Saldū tika atklāta pirmā ERAF aktivitātes ietvaros renovētā māja.
• 3. decembrī notika Saldus novada nevalstisko organizāciju svētki
• 7. decembrī svinīgā pasākumā tika pasniegtas balvas „Gada skolotājs
2011”

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 12, 2011. gada decembris. 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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