2011. gada 6. DECEMBRIS

AKTUALITĀTES

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā tika pasniegti
Saldus novada domes Goda un Atzinības raksti

Saldus novada domes Goda raksti pasniegti:
Līgai GRĪSLEI– Saldus pārtikas kombināta valdes priekšsēdētājai;
Valdai BIŠMANEI– Nīgrandes pagasta z/s „Brizgas” īpašniecei;
Ausmai LIEPAI– Saldus pagasta pārvaldes vadītājai;
Uldim BRIEDIM– SIA „Saldus medicīnas centrs” ārstam;
Kārlim ĪLEM– māksliniekam.
Saldus novada domes Atzinības raksti pasniegti:
Silvijai GRICJUS– Vadakstes pagasta pārvaldes vecākajai
grāmatvedei;
Vinetai JUREVICAI– Striķu pamatskolas skolotājai;
Birutai ŽAĶEI– Apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldes vecākajai grāmatvedei;
Agritai SLEŽEI– Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta
sociālajai darbiniecei;
Sarmītei SOKOLOVSKAI- Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta sociālās palīdzības organizatorei;
Vijai GOTFRĪDEI– Kursīšu pagasta pārvaldes vecākajai
grāmatvedei;
Andrim ZĒPOLDAM– Ezeres pagasta pārvaldes autotransporta vadītājam;

Silvijai HERMANSONEI- Zaņas pagasta bibl. vadītājai;
Guntai AKŠELEI– Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādes
„Kāpēcītis” audzinātājai;
Santai MEGNEI- Saldus pirmsskolas izglītības iestādes
„Īkstīte” vadītājai;
Artai RAMIŅAI- Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļas galvenajai speciālistei;
Elgai GROTAI– Saldus novada pašvaldības sporta darba organizatorei;
Lūcijai SILIŅAI– Jaunauces pagasta aktīvistei, pensionētai
skolotājai;
Brigitai STEPENAI– Novadnieku pagasta aktīvistei, pensionāru padomes loceklei;
Rasmai LAKSTĪGALAI– Saldus pilsētas pensionārei;
Dzintrai BISENIECEI un Arnoldam BISENIEKAM Pampāļu pagasta piemājas saimniecības „Līči” saimniekiem;
Normundam ĒRPEM– Zirņu pagasta z/s „Lāči” īpašniekam.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica.
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domes sēde

2011. gada 24. novembra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Piekrist biedrības „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” iecerei realizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Striķu ielā 7, Saldū rekonstrukciju par
kultūras rezidenci.
Biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” telpu grupu pārbūvi
veikt saskaņā ar LR Būvniecības likumā un 01.04.1997. MK noteikumos
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām.
2. Deleģēt biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” pašvaldības
kultūras funkcijas izpildi noteiktā apjomā uz 2012.gadu.
3. Piešķirt līdzfinansējumu Ls
150,00 apmērā biedrības „Gaismas
pusē” aktivitātes „Ziemassvētku laika
rotas” realizācijai
4. Piešķirt līdzfinansējumu Ls
100,00 apmērā biedrības „Pīlādžogas”
aktivitātes „Ziemassvētki pensionāriem” realizācijai
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200,00
apmērā biedrības „Bērni bērniem” aktivitātes „Grāmatas izdošana, pasaku
lasīšanas vakars un radošais pasaku vakars” realizācijai
6. Piešķirt līdzfinansējumu Ls
200,00 apmērā kora „Saldava” biedrības aktivitātes „Koncerttērpu izgatavošana korim „Saldava”, gatavojoties 40
gadu jubilejai” realizācijai

7. Saskaņot Ezeres pagasta pārvaldes kā projekta iesniedzēja sagatavoto
projekta iesniegumu un tajā ietverto
darbu un finansējuma apjomu:
Apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto tehnisko ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada
Ezeres pagasta Ezeres ciemā”. Projekta
kopējais budžets LVL 417 050,90.
Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus: ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija (628 m), jauna urbuma
izbūve (1 kompl.), urbuma tamponēšana (4 kompl.), notekūdeņu attīrīšanas
nodrošināšana (B, IO 200 rekonstrukcija 1 kompl.), notekūdeņu plūsmas
nodrošināšana (KSS rekonstrukcija
15,0 m3/h), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (1000 m).
8. Saskaņot Apvienotās Rubas un
Jaunauces pagasta pārvaldes kā projekta iesniedzēja sagatavoto projekta
iesniegumu un tajā ietverto darbu un
finansējuma apjomu:
Apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto un 2011.gadā
iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Saldus novada Rubas pagasta
Rubas ciemā”. Projekta kopējais budžets Ls 200 795,77.
Apstiprināt šādus investīciju pro-

jekta pasākumus: ūdens ieguves vietas
sakārtošana (ūdens ieguves vietas sakārtošana, esošā centra urbuma tamponēšana), esošo ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija (594 m), notekūdeņu
attīrīšanas nodrošināšana (jauna BIO
55 izbūve, esošo septiņu demontāža),
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (100
m).
9. Apstiprināt SIA „Saldus komunālserviss” apbedīšanas pakalpojuma
izcenojumus:
Sēru ceremonijas zāles noma (par
reizi)- Ls 10.00 bez PVN
Kapličas noma- Ls 3.50 bez PVN
Saldētavas noma- Ls 5.00 bez PVN
Kapu vietu ierādīšana un reģistrēšana. Par vienu vietu- Ls 15.00 bez PVN,
par divām- Ls 25.00 bez PVN
Apbedīšanas pakalpojuma izcenojumi stājas spēkā no 2012.gada
1.janvāra.
10. Atļaut iznomāt Saldus Mūzikas
skolai klases telpas no mācībām brīvajā laikā. Telpu nomas maksa klases
telpai- 5LVL stundā.

Sēdes pilns apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
sadaļā „Saldus novada dome/Domes
sēdes”.

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos
Šī gada 31.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru un Kursīšu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos” īstenošanai.
Līguma ietvaros paredzēts:
1.Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu un tehnisko
projektu.
2.Veikt būvniecības darbus:
• Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana - urbumu „Centrs
2” un „Skola” tamponēšana;
• Ū2 Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana;
• Ū3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 3511 m;
• Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve „Centrs” un „Skola”
sistēmu savienošanai - 1064 m;
• K2 Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana;
• K3 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija -455 m, jaunu
kanalizācijas spiedvadu izbūve -328 m;

•

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve „Centrs” un „Skola”
sistēmu savienošanai -780 m.

3.Projekta ietvaros tiks nodrošināta būvuzraudzība un
autoruzraudzība.
4.Veikt publicitātes pasākumus.
Līguma kopējās izmaksas ir 420 496 LVL, no tām 292
987 LVL finansē Eiropas Savienība, 51 703 LVL tiek segti
no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Projekta
neattiecināmās izmaksas sastāda 75 805 LVL, kuras tiek
segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada 31.decembrim
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, 20267729,
eva.jekobsone@saldus.lv
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Īstenots vērienīgākais projekts Novadnieku pagastā ”Novadnieku pagasta
Draudzības ciema ūdenssaimniecības
attīstība”

Īstenoti projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā”
un „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā”

2011. gada 10. novembrī beidzās projekta „Novadnieku pagasta Draudzības ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana.
Projekta laikā tika izskalota esošā artēziskā aka, kā arī ierīkota jauna, rekonstruēts ūdenstornis, izbūvēti jauni ūdensvadi
un jauna ūdens sagatavošanas stacija. Rezultātā Draudzības
ciema iedzīvotāji tagad var saņem kvalitatīvu ūdeni.
Projekta rezultātā ir renovēta arī esošā kanalizācijas sūkņu
stacija un izbūvēta jauna, izbūvēti jauni kanalizācijas vadi,
izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas- 216367.05 LVL;
atbalsta summa 95% no attiecināmajām izmaksām205548.69 LVL;
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums
85%- 183911.99 LVL;
Valsts budžeta līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām- 21 636.70 LVL
Projektu realizēja:
• CBF SIA “Binders”- būvniecības darbi;
• SIA “Akorda”- būvuzraudzības pakalpojumi;
• SIA “ITBB”- autoruzraudzības pakalpojumi.
Projekta vadītāja- Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāja
Dina Brēdava.

2011. gada 5. novembrī noslēdzās projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā”.
2. novembrī komisija veica objektu apskati un parakstīja
aktu par „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Kalnu ciemā Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” un
par „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju
Nīgrandes ciemā, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” nodošanu ekspluatācijā.
2009.gada 6. novembrī Saldus novada pašvaldība noslēdza
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par
projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta
Kalnu ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes
pagasta Nīgrandes ciemā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projektus īstenoja:
• SIA „AKC Būve” veica būvprojekta aktualizā
ciju;
• SIA „AKC Būve” veica autoruzraudzību;
• SIA „Geo Consultants” veica būvuzraudzību;
• SIA „Būvenergo A” veica būvniecības darbus.

2009.gada 11.novembrī tika noslēgta vienošanās starp
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Saldus novada
pašvaldību par Eiropas Savienības fonda projekta „Novadnieku pagasta Draudzības ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/013/044.

Projektu vadītāja:
Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja – Antra Jermuša
Projektu asistente:
Saldus novada pašvaldības projektu speciāliste - Ginta Samata

Projekts „Interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes
paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un
mākslas skolas ēku”
Pašreiz notiek betonēšanas darbi virs pāļiem. Turpinās hidroizolācijas un siltumizolācijas slāņu izbūve. Izbūvēti ārējie
inženiertīkli- sadzīves un lietus kanalizācija, siltumtrase. Iebūvēti 369 pāļi .
Turpinās ārējā ūdensvada tīkla izbūve Avotu ielā. Objektā
uzstādīts torņa celtnis tālākai būvdarbu veikšanai. Būvniecība notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam.
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Jauns piedāvājums –Veselības kūre Saldus novadā
Iestājoties vēsākam laikam, katrs
vairāk domā par savu veselību, tās uzlabošanu un stiprināšanu. Tieši tādēļ,
sākot ar decembri, ikvienam interesentam ir brīnišķīga iespēja izmantot jauno tūrisma piedāvājumu un piedalīties
Veselības kūrē Saldus novadā, lieliski
atpūšoties un vienlaikus rūpējoties par
savu veselību.
Veselības kūrē ietilpst viesošanās
bišu dravā „Kāres” pie bitenieka Jāņa
Vainovska, iepazīstoties ar dažādiem
medus produktiem un to dziedniecis-

kajām īpašībām, nodarbība pie zāļu
sievas Ritas Armulikas, uzzinot daudz
interesanta par ārstniecības augiem, to
lietošanas veidiem un nogaršojot tējas un augu maisījumus. Pēc tam seko
dziednieciskā vai relaksējošā pirts pie
kāda no septiņiem sertificētiem Saldus
novada pirtniekiem. Pēršanās atkarīga
no klienta vēlmēm – var ļauties ķermeņa attīrīšanas procedūrām vai arī veikt
skaistumkopšanas un relaksējošās procedūras. Pirts procedūru veic ar katram
klientam īpaši izvēlētām slotiņām. Die-

nas noslēgumā ļauties omulīgai atpūtai
un nobaudīt garšīgas vakariņas var kādā
no Saldus apkaimes viesu namiem vai
lauku mājām.
Piedāvājums paredzēts ģimenēm vai
nelielām cilvēku grupiņām (līdz četrām
personām). Pieteikšanās uz Veselības
kūri pa tālruņiem 63807443, 25479829
vai pa e-pastu tic@saldus.lv.

Radi svētkus sev un savējiem - baudi Saldus apkārtnes Ziemassvētku
piedāvājumu!
Iestājoties gada tumšajam laikam,
arvien vairāk gribas redzēt ko jauku,
gaišu un skaistu, gribas iepriecināt sevi
un savus mīļos ar ko īpašu. Tas nozīmē, ka īstais laiks doties uz Saldus pusi
un baudīt Ziemassvētku sajūtas Saldus
apkārtnē.
Saldus apkārtnes ļaudis šogad sarūpējuši interesantu Ziemassvētku
piedāvājumu, kas noteikti radīs daudz
prieka gan lieliem, gan maziem ceļotājiem. Interesenti var iegriezties Ievas Forstmanes lauku sētā „Kaijas” un
priecāties par ziemu, izbraucot kādu
apli zirga kamanās un pēc tam sildoties
pie ugunskura. Tāpat iespējams apciemot bitenieku Jāni Vainovski un izliet

pašam savu vaska svecīti, degustēt
medu un uzzināt daudz ko interesantu
par šo saldo kārumu. Pēc tam ceļinieki
var doties uz Saldu un uzkāpt Saldus
vecākās baznīcas tornī, lai paraudzītos
uz krāšņi izrotāto pilsētu no augšas, kā
arī kājām izstaigāt pilsētu, iegriežoties
gan Kapelleru namā, gan J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejā,
gan apskatot Kārļa Īles veidoto strūklaku „Medus piliens” un iegriežoties
Saldus pārtikas kombināta veikaliņā,
lai iegādātos gardās konfektes „Gotiņa” vai kādu citu kārumu. Visbeidzot
var doties uz Saldus TIC, kur ir apskatāma Ziemassvētku izstāde ar TLMS
rokdarbnieču darbiem, Ievas Forst-

manes veidotajiem eņģelīšiem un latvisko Ziemassvētku simbolu – puzuri.
Turklāt izstādes apmeklētājiem ir brīnišķīga iespēja pašiem papildināt izstādi, izgatavojot savu eņģelīti ar svētku
novēlējumu. Pēc tam sātīgu maltīti var
ieturēt kafejnīcā „Stikla pērlīšu spēle”,
kur tiek piedāvāts īpašais Ziemassvētku ēdiens cūkgaļas cepetis ar sautētiem
kāpostiem.
Piedāvājums paredzēts ikvienam,
kas svētku laiku vēlas pavadīt, smeļoties spēku un pozitīvas emocijas Saldus
apkārtnē. Papildu informācija, zvanot
63807443 (Saldus TIC).
Informāciju sagatavoja
Laura Liepiņa, Saldus TIC

PAGASTOS
Apvienotais Jaunauces un Rubas pagasts
Oktobrī sezonu uzsāka Jaunauces tautas nama pašdarbības kolektīvi- pirmsskolas deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs, sieviešu vokālais ansamblis „Tomēr” un amatierteātris „Lanselots”.
Kolektīvi vienmēr ir gatavi uzņemt jaunus dalībniekus!
8. oktobrī tika uzsākts biedrības „Mēs - Jaunaucei” projekts
„Argentīnas tango Jaunaucē”. Jaunos deju ritmus apgūst Jaunauces jauniešu deju kolektīvs un dejotāju draugi no Novadnieku pagasta - jauniešu deju kolektīvs „Sadancis”. Uz nodarbībām aicināti
arī citi interesenti – visi, kuri ir gatavi mācīties un baudīt tango.
Nodarbības vada Aigars Stirna.
15. oktobrī Jaunauces pilī kuplu klausītāju pulku pulcēja klasiskās mūzikas koncerts „Laiks ir apaļš”, kuru organizēja biedrība
„Mēs – Jaunaucei” sadarbībā ar biedrību „Zebrus ezera draugi”.
Klavieres spēlēja Edgars Raginskis, čellu - Undīne Balode, savu
dzeju un tulkojumus no poļu valodas lasīja Ingmāra Balode. Koncertā skanēja 19. gadsimta mūzika. Tas ir pirmais koncerts plānotajā koncertu ciklā „Mūzika Jaunauces pilī”.
29. oktobrī Jaunauces tautas namā notika „RIČU - RAČU” sacensības. Tajās piedalījās 30 lieli un mazi spēles cienītāji. Šoreiz
veiksmīgākie spēlētāji bija: Kaspars Jonušs - 3.vietā , Ginta Lisikova - 2. vieta, bet 1. vietu ieguva Gvido Gašpuitis.
Informāciju sagatavoja Jaunauces tautas nama kultūras darba
organizatore Mārīte Leiba

Kursīšu pagasts
Pensionāru dienas centrā oktobris bija mūsu nodarbību otrais
mēnesis, un šoreiz mazliet ieskatījāmies numeroloģijas labirintos.
Nu visi nodarbību apmeklētāji ir atraduši savu dzīves ceļa skaitli, dvēseles skaitli un personības skaitli. Paldies visiem, kuri bija
atnākuši!
Informāciju sagatavoja Inese Pērkone
Labo darbu nedēļā aktīvi piedalījās visa skola. 9. klase sakopa
Brāļu kapus un izveidoja Neatkarības birzs nosaukuma plāksni,
8-tie kopā ar skolotāju devās uz bērnu dārzu. Aiznesa bērniem
grāmatas un dažādas rotaļlietas. 7. klase apciemoja pensionārus.
5. klase izlēma apkopt kādu kastani skolas apkārtnē, bet 4. klase
apkopa skolas apkārtni. 2. klase ļoti mīl dažādas rotaļas, tādēļ arī
devās uz bērnu dārzu, lai rotaļātos kopā ar mazajiem bērniem, bet
1. klase apņēmās notīrīt skolas solus.
Kopā ar Striķu pamatskolu veidojām kopīgu projektu “Talantu
ligzda”. Projekta laikā Striķu un mūsu skolas zēni strādāja zēnu
mājturības kabinetā, bet dziedātāji un rokdarbnieki devās uz Striķiem.
Informāciju sagatavoja Iveta Strikasa
18.novembra vakarā Kursīšu pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz
Latvijas 93. gadadienas svētku mirkli. Šie svētki Kursīšu pagastā
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ir nozīmīgi ne tikai kā Latvijas dzimšanas diena, bet arī tādēļ,
ka jau vairākus gadus pagasta iedzīvotājiem ir iespēja balsot par
„Gada Kursīšnieku”. Šogad apbalvojumu saņēma ģimenes ārste
Aina Rožuleja, aktīvs pensionārs Vilnis Lakstīgala, par gada labāko skolnieci atzītā Madara Rorbaha, labākā sportiste Ginta Susekle, aktīvs kultūras darbonis Viesturs Jānis Upenieks, bet Petrelēvicu ģimene saņēma balvu kā čakli saimnieki. Daudz iedzīvotāju
balsu bija saņēmusi Kursīšu pastniece L.Lagzdone, bibliotēkas-informācijas centra vadītājs M.Lagzdons, sporta darbu organizētājs
K.Circenis, R.Bolšteina , taču šie cilvēki jau iepriekšējos gados šo
balvu bija ieguvuši.
Pasākuma ietvaros ielūkojāmies „Kursīšu gadagrāmatas” lappusēs, kurās varējām iepazīt aizvadītā gada notikumus Kursīšu
pagastā bildēs. Prezentācija tapa Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra realizētā projekta „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” laikā un
bija projekta noslēguma darbs, kura tapšanā ar savu fotogrāfiju palīdzību piedalījās daudzi pagasta iedzīvotāji. Liels paldies viņiem
par to! Nekas jau nebeidzas un iedzīvotāji aicināti arī turpmāk dokumentēt pagasta notikumus un bildes iesūtīt bibliotēkai, tā kopīgi
veidojot mūsu pagasta vēsturi.
Svētku mirkļa laikā tika apskatīta Kursīšu kultūras dzīve gan
skolā, gan bērnudārzā, gan arī pagastā un sportā.
Informāciju sagatavoja Kristīne Buka
22.novembrī Kursīšu pamatskolā notika pirmais bibliotēkasinformācijas centra projektā „Portrets tuvplānā” organizētais pasākums – literāri muzikāla tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli un
dziesminieku Uldi Fridrihsonu. Pasākuma laikā bērni ar interesi
klausījās dzejā un dziedāja līdzi dziesmām. Skolēniem bija dota
iespēja iepazīties ar latviešu bērnu dzejas autoru, tā dzeju un sarakstītajām grāmatām skolas bibliotēkā izvietotajā izstādē. Pasākums notika projekta „Portrets tuvplānā” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Lagzdons
Lutriņu pagasts
Lutriņu iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par vēsturisku foto izstādi „Zudusī darbīgā Latvija”, kuru pagasta bibliotēka sarīkoja
oktobrī. Iepazinušies ar šo izstādi, cilvēki tagad pēta savus personīgos albūmus un nes uz bibliotēku senas fotogrāfijas, kuras stāsta
par pagastu vai Saldus novadu pagājušajos gadsimtos. Bibliotēkā
skenēs šīs fotogrāfijas, veidos aprakstus un sūtīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam „Zudusī Latvija”. Bibliotēkas vadītāja
aicina novada iedzīvotājus pievienoties. Jūsu senās fotogrāfijas
būs nozīmīgas vēstures liecinieces nākošajām paaudzēm!
Piecpadsmit gadu garumā ik rudeni novembra otrajā nedēļā
Ziemeļvalstu bibliotēkās notiek kopīgs pasākumu cikls grāmatu
pasaulē. Šogad tas ir 14.-20.novembris. Ziemeļu kaimiņiem ir
pievienojušās arī Baltijas valstu bibliotēkas Lietuvā, Igaunijā un
Latvijā. Katru gadu Ziemeļu Ministru padomes birojs izsludina
noteiktu kopēju gada tēmu Ziemeļvalstu rakstnieku literārajos
darbos. Šī gada vienojošais temats – humors Ziemeļos un devīze
“Augšup, kalnup, ziemeļup!”. Ar humora pilnas literatūras starpniecību šo valstu bibliotēkās lasītājiem dota iespēja iepazīties ar
kaimiņtautu literatūras pasaules redzējumu caur smiekliem. Lutriņu bibliotēka atklāja 2 izstādes – „Smiesimies kopā ar ziemeļu
bērniem” un „Humors Ziemeļvalstu literatūrā” (pieaugušajiem).
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas vadītāja Ligita
Popsujēviča
Mārtiņdiena Lutriņos bija ļoti aktīva diena. Pirmie to ieskandināja PII „Kāpēcītis” budēļu maskās ģērbušies audzēkņi un darbinieces. Pie skolas tika izdancināti lieli un mazi, lai ļaudīm laba
veselība un svētība vietai.
Pēc tam skolā notika Mārtiņdienas tirgus. To atklāja folklras

kopa „Lutriņi” un SIA „Lutriņi” valdes priekšsēdētāja Gunita
Dumpe. Viņa ieradās ar gardiem un veselīgiem ciema kukuļiem.
Šoreiz tirgotāji bija ļoti lielā skaitā. Pircēji varēja izvēlēties mājās
gatavotus kārumus un pašu rokām veidotas rotas.
Dienas gaitā tika atklāts arī minigolfa laukums pie Lutriņu pamatskolas. Hipotēkas bankas Klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā projektu konkursā Lutriņu mazpulks ieguva atbalstu savam
projektam „Minigolfa laukuma ierīkošana Lutriņu pamatskolas
Zaļajā klasē”. Tā ir dāvana bērniem, pagasta iedzīvotājiem un viesiem Latvijas valsts svētkos. Projekta ietvaros tika ierīkoti 9 mini
golfa laukumiņi, iegādātas 10 golfa nūjas un atjaunota ugunskura
vieta. Paldies sponsoriem: Ā. Kviesei, konditorijai „Miko”, Šķēdes z/s „Laukmuiža” īpašniecei R. Frīdenbergai.
11. novembrī Lutriņu centrā pie skolas dīķa notika Lāčplēša
dienas pasākums. Tajā piedalījās Zemessardzes 54. kājnieku bataljona rotas komandieris Dainis Adzereiko. Visi klātesošie kopīgi
dziedāja, aizdedza sveces un ar tām izgaismoja dīķa apkārtni.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore Agrita Pileniece
Nīgrandes pagasts
1. oktobrī notika lielais Miķeļdienas tirgus. Apmeklētājus izklaidēja kapela “Spēlmaņi”.
16. oktobrī izstāžu zālē atklāja seno rotaļlietu izstādi. Izstādē
ar rotaļlietām piedalījās Zaņas b/d, Nīgrandes PII „Straumīte”, PII
„Griezīte” un Kalnu ciema iedzīvotāji. 21.oktobrī pie sieviešu klubiņa „Kalnrozes” ciemojās draugi no Lietuvas Piķeļu pagasta.
29.oktobrī notika kinoamatiera Kārļa Jankovska 95.dzimšanas
dienas piemiņas pasākums, kurā tika skatītas viņa uzņemtās filmas. Dziedāja viņa atvases – Jansonu ģimene no Dziedošajām
ģimenēm.
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta pārvaldes sekretāre
Ilda Taube
Pampāļu pagasts
Oktobra mēnesī savu 65.dzīves gadskārtu atzīmēja pampāļniece Biruta Veinberga. Apsveicam un vēlam izturību un veselību!
Sveicam arī Aldi Belsonu, kurš atzīmēja sešdesmito jubileju.
Veiksmīgi sākusies apkures sezona. Samazinājies arī parādnieku skaits par komunālajiem pakalpojumiem. Rudens lutina ar siltu
laiku, tas ļaus ietaupīt kurināmo. Jau visām daudzdzīvokļu mājām
iztīrītas lietus ūdens notekas. Atlicis saremontēt jumtu kores.
Kultūras nama telpās darbu uzsākusi Nīgrandes mūzikas skolas 1. deju klase, kurā mācās Pampāļu skolas skolnieki (1. – 4.
kl.). Pamatskolā darbu uzsākuši jaunsargi A. Lapas vadībā. Noticis
pirmais trīs dienu pārgājiens. Šogad pirmo reizi skolas kross notika Pampāļu parkā, lai skriešanas apstākļi būtu līdzvērtīgi Saldū
organizētajam krosam, kurā piedalās novada labākie skrējēji. 4. –
5. klašu futbola komanda piedalījās novada sacensībās un iekļuva
finālā, kas notiks pavasarī.
Bibliotēkā notika bērnu pēcpusdiena. Bērni izklaidējās, spēlējot
atjautības spēles un atrakcijas. Paldies bērniem par atsaucību! Ir
iegādātas jaunas grāmatas, bet no Rīgas atvestās grāmatas aicina 1. – 12. klašu skolniekus piedalīties bērnu žūrijas pasākumos.
Turpinot pagājušā gada tradīciju, sākusies pieteikšanās turnīram
novusā. Turnīrs notiks novembrī.
16. oktobrī Pampāļu pašdarbnieki tikās sezonas atklāšanas ballē. Katrs kolektīvs saņēma talismanu šai sezonai. Dejojām, gājām
atrakcijās un vienojāmies par sezonas galvenajiem uzdevumiem.
Vokālais ansamblis un folkloras kopa gatavojas skatēm, bet dramatiskais kolektīvs iestudēs lugu, ko parādīt pampāļniekiem Līgo
svētkos. Folkloras kopai jāgatavojas arī savai 15 gadu jubilejai,
kura būs nākošajā gadā.
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras nama vadītāja Ināra
Kārkliņa
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Kad pierimst svētku kokles
Sākas dziedošs klusums,
Iet irbes sildīties pie zaļās zelmeņgaismas.
Kad ziema baltu nastu atnes rudzu laukam,
Es irbes ceļu iešu,
Un bēdu atvairot ar zemcietīgu spītu,
Es klausīšos, ko sapnī rudzu graudi runā.
(S.Kaldupe)
Skaistās jubilejās sveicam decembrī dzimušos Saldus novada iedzīvotājus
Ezeres pagastā
Ieva Koreņika - 				
65
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Olga Narovska- 				
70
Alvīne Venskus-				
75
Antonija Skuja-				
90
BroneKarpe- 				
55
Modris Kavickis- 				
55
Dmitrijs Oreleckis- 			
70
Tālivaldis Strazdiņš- 			
75
Lūcija Motūze- 				
85
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā
Veronika Jansone -			
60
Ona Kārkliņa -				
60
Jānis Eriksons- 				
60
Žanis Rēders- 				
65
VirginijaKontrauskene- 			
65
Marija Taubere- 				
93
Kursīšu pagastā
Marija Strode- 				
60
Valda Susekle- 				
60
Jānis Rieksts- 				
65
Dzintra Vītola- 				
70
Lutriņu pagastā
VilmaZīrupa- 				
75
MildaPelce- 				
85
Nīgrandes pagastā
Ernests Bračs- 				
85
Novadnieku pagastā
Spodra Rorbaha- 				
70
Valija Pavāra- 				
75
Ilmārs Jauģietis- 				
80
Uga Zemdega- 				
80
Ilga Gintere- 				
85
Lida Bilstiņa- 				
90
Anna Grudule- 				
91
Milda Dūka- 				
92
Pampāļu pagastā
Emīlija Lavrova- 				
65
Inta Andersone- 				
70
Saldus pagastā
Aivars Alksnis- 				
60
Ārija Bērziņa- 				
65
Māra Maldžusa- 				
65
Aivars Zdanovskis- 			
75
Monika Losāne- 				
105
Zirņu pagastā
Laimonis Jansons – 			
70
Smaidonis Strazds – 			
85
Zvārdes pagastā
Rūta Nestecka– 				
70
Ženija Grigaļūna– 			
70

Saldus pilsētā
Dzidra Apsāne- 				
Agita Bušmane- 				
Zaiga Grīnberga-				
Laimonis Kapteinis- 			
Alfons Ķerns- 				
Dzidra Leite- 				
Krišus Līdaks- 				
Anna Neimane- 				
Aina Rubule- 				
Pārsla Sliede- 				
Daila Šilke- 				
Arnolds Grāvis- 				
Rēna Janševska- 				
Oļģerts Ķepals- 				
Daila Salniņa- 				
GenādijsGalanovs- 				
Dzidra Grāve- 				
Jānis Rumba- 				
Silvija Silova- 				
Mundra Šeimane-Šenberga- 			
Biruta Štamere- 				
Gunārs Štrauss- 				
Valentīna Romaņenko- 			
Modra Beļinka- 				
KatrinaLāce- 				
Alberts Bergs-Dilbergs- 			
FelicijaErba- 				
Anna Gudakovska- 			

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
85
90
90
91
93
93

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie
Ivans Rendakovs		
Uldis Birbels		
Raisa Gorovaja		
Aigars Grīnbergs		
Helēne Gržibovska 		
Anna Hmeļņika		
Viktors Jansons		
Māris Jaunsproģis		
Anna Kaufmane 		
Ārija Kīsnica 		
Alfreds Imants Konrads
Mārtiņš Kreičmanis 		
Jēkabs Krudze 		
Lidija Krugale		
Voldemārs Ķēniņš 		
Ilvars Juris Līparts		
Broņislava Meiduna 		
Dzidra Neilande 		
Ādolfs Nicis 		
Ruta Pole 			
Edgars Jānis Priedoliņš
Raimona Račkovska 		
Aivars Reinholds 		
Irma Rešķe 		
Aleksandra Sičeva		
Anna Sīle			
Rudolfs Strakšs		
Petronele Strika 		
Herta Līvija Susekle		
Zenta
Šlanka		
Vilnis Zemturis		

03.10.1931- 05.10.2011
05.08.1942- 23.10.2011
16.12.1934- 15.10.2011
30.12.1971- 07.10.2011
29.05.1920- 18.10.2011
08.06.1923- 02.10.2011
16.06.1939- 07.10.2011
12.02.1951- 02.10.2011
16.11.1919- 01.10.2011
10.01.1931- 18.10.2011
07.02.1930- 07.10.2011
10.11.1955- 22.10.2011
30.07.1945- 08.10.2011
28.02.1927- 20.10.2011
19.10.1926- 13.10.2011
01.03.1936- 04.10.2011
18.01.1926- 09.10.2011
08.07.1930- 05.10.2011
15.08.1941- 20.10.2011
14.09.1935- 08.10.2011
09.12.1935- 06.10.2011
27.08.1959- 06.10.2011
26.06.1954- 05.10.2011
22.11.1928- 07.10.2011
10.09.1927- 13.10.2011
16.09.1928- 31.10.2011
03.11.1940- 01.10.2011
31.05.1939- 26.10.2011
03.03.1924- 14.10.2011
01.02.1936- 25.10.2011
09.09.1937- 20.10.2011

Miruši – 31; dzimuši – 14; laulības – 3
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AKTUALITĀTES

Portālā www.latvija.lv jauni
e-pakalpojumi

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv ir pieejami trīs jauni Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakalpojumi: „Informācija
par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto
ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)”, „Informācija
par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījuma plāna izvēli”,„Valsts fondēto pensiju shēmas
dalībnieka konta izraksts”. Šie trīs e-pakalpojumi papildina
līdz šim pieejamos deviņus e-pakalpojumus, kurus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru sniedz VSAA.

Aicinājums piedāvāt telpas
bibliotēkas vajadzībām
Saldus novada pašvaldība uzaicina līdz 2011. gada 9. decembrim, ieskaitot, piedāvāt likumdošanas normām un kritērijiem atbilstošas telpas 1200 - 1600 kvadrātmetru platībā
nomai uz 3 gadiem Saldus pilsētas bibliotēkas vajadzībām.
Telpām izvirzītās prasības un nomas līguma projektu var
saņemt Saldus novada domes informācijas centrā Striķu ielā
3, Saldū.

Lielā Jēkaba balvas sadalītas
Piektdien, 25. novembrī, Talsos pulcējās tūrisma jomas eksperti
un tūrisma uzņēmēji, jo tur notika šī gada vērienīgākais tūrisma
pasākums Kurzemē - gada balle “Lielais Jēkabs 2011”. Tajā tika
pasniegtas Lielā Jēkaba balvas šādās nominācijās:
• Dižais kempings Kurzemē 2011 (uzvarētājs - atpūtas komplekss „Dzintarkrasts”, Rojas novads);
• Tūrisma dižā mājas lapa Kurzemē 2011 (uzvarētājs - www.
sofijaslaivas.lv, Liepāja);
• Dižā dabas taka Kurzemē 2011 (uzvarētājs - atpūtas kompleksa „Valguma pasaule” dabas takas, Engures novads);
• Ražots Kurzemē 2011 (uzvarētājs - amatu meistars Igurds
Baņķis, Talsu novads);
• Dižā kolekcija Kurzemē 2011 (uzvarētājs - Karostas cietuma muzejs, Liepāja);
• Dižais ceļmalas krodziņš Kurzemē 2011 – (uzvarētājs krodziņš - kafejnīca “Otra puse”, Rojas novads);
• Dižais Kurzemes pasākums 2011 – (uzvarētājs - Sabiles
vīna svētki 2011, Talsu novads);
• Par dižo ieguldījumu tūrisma attīstībā Kurzemē 2011 (apbalvojumu saņēma Talsu tūrisma informācijas centra vadītāja un Kurzemes tūrisma asociācijas valdes locekle Inese
Roze).

Informāciju sagatavoja Laura Liepiņa, Saldus TIC

pasākumi
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
9.12. plkst. 18:00

Ziemassvētki Brīnumskapī. Vienā koncertā tiek apvienotas
rotaļas, dziedāšana un dejošana. Ieejas biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes (Saldus tūrisma informācijas centrā,
Striķu ielā 3) un Saldus kultūras centra kasēs. Ls 3.00.

11.12. plkst. 19:00

Gunāra Kalniņa un Gospeļu kora “GG Choir” koncerts. Biļešu cenas: Ls. 4.00 - 6.00

17.12. plkst. 19:00

Dziedošo ģimeņu koncerts

23.12. plkst. 18:00

SKC amatierkolektīvu Ziemassvētku koncerts “Tas baltais
ziemas miers”. Ieeja bez maksas

17.12. plkst. 19:00

Kora “Saldava” labdarības koncerts “Cik dažādi...”. Īpašie
viesi Andris Ērglis un Ivo Fomins

17.12. plkst. 19:00

Jaungada balle ar Enriko, Daci Pecolli un grupu “Guļamvagons”. Ieeja: Ls 8.00 - 12.00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

23.12. plkst. 16:00

Artūrs Skrastiņš, Ieva Kerēvica un Putnu Balle aicina uz Ziemassvētku koncertu “Tev tuvumā”. Nākot uz koncertu,aicinām
līdzi ņemt pašadītus cimdus, cepures, šalles vai zeķes. Labās
lietas ar vietējo pašvaldību sociālo dienestu gādību nodosim
tiem, kuriem šoziem ir īpaši auksti! Katrs ziedotājs saņems
īpašu pateicību- mākslinieku autogrāfu kartīti! Biļetes nopērkamas “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās. Biļešu cena- 4
LVL.Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas.

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

01.12.-31.12.

Ziemassvētku izstāde. Tajā aplūkojami krāšņie TLMS “Saldus” sievu austie deķi un šallītes, skaistie rokdarbnieces Ievas
Forstmanes puzuri un tamborējumi, kā arī Ilzes Slīpiņas brīnišķīgie darinājumi. Apmeklētājiem ir iespēja pašiem papildināt izstādi, ļaujot vaļu fantāzijai un izveidojot savu eņģelīti
ar svētku novēlējumu.
STUDIJA “SOL MUSIC” LIELĀ IELA 12

24.11.-30.01.12.

Izstāde „Ziemas gaisma”. Interjera dizaina nodaļas pedagogu
un audzēkņu darbi

10.12. plkst. 12:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Ieeja bez maksas

6.12. plkst. 11.00

Vides objekta „Tamborrati” atklāšana muzeja pagalmā

10.12. plkst. 20.00

Stipro ģimeņu vakars

23.12. un 24.12.

Ziemassvētku tirgus

17.12. plkst.14.00

Pensionāru atpūtas pēcpusdiena

30.12. un 31.12.

Vecgada tirgus

22.12. plkst.16.00

Ezeres vidusskolas Ziemassvētku pasākums

26.12. plkst.12.00

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
14.12. plkst. 10:00
17.11.-15.01.

Saldus pilsētas bibliotēkas ESIP dienas konkurss

1.01. plkst.1.00

Fotogrāfiju izstāde „LV 21”, kurā iemūžināti 21. gadsimta
sākuma latvieši

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

17.12. plkst. 18:00

EZERES PAGASTS

Koncerts “Pasaule Ziemassvētku krāsās”. Īpaši sagatavotā
Ziemassvētku programmā dzirdēsiet dažādu tautu populāras
Ziemassvētku dziesmas, dažādās Pasaules valodās, kā arī varēsiet vērot tradicionālo Ziemassvētku rotājumu tapšanu.
Koncertā piedalīsies : Rolands Ūdris ( The Hoboss), Ilona Balode, Igo, Juris Kristons, Bizaķe, Žubīne un Alise
Ieejas biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs
(Saldus tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3) . Ls 3.00.
Bērniem līdz 7 gadiem ieeja par brīvu.

Jaunā gada sagaidīšanas balle kopā ar J.Narkevicu un DJ
Mairi

APVIENOTAIS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTS
15.12.plkst.16.30

Rubas pagasta lielās egles iedegšana

22.12. plkst.18.00

Ziemassvētku egle Rubas pamatskolā

24.12. plkst.17.00

Ziemassvētku koncerts „Es rakstu tev vēstuli sniegā”

23.12.
28.12.plkst.13.00
30. 12.

Pēcpusdiena pagasta pensionāriem Jaunauces tautas namā
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Rubas tautas namā
Pasākums „Sudraba bumbulis 2011.” Jaunauces tautas namā
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pasākumi
NOVADNIEKU PAGASTS

APVIENOTAIS JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTS
15.12. plkst. 15:00

Eglīšu rotājumu izstādes „Ieliec eglē vizulīti” atklāšana
izstāžu zālē

16.12.plkst. 17.00

Ziemassvētku brīnumi par godu čaklākajiem lasītājiem
Jaunlutriņu bibliotēkā

18.12. plkst. 12:00

Jautrais Ziemassvētku tirdziņš Tautas namā

29.12. plkst. 20:00

Jaunlutriņu pagasta amatiermākslas kolektīvu gadumijas balle
Tautas namā

17.12. plkst. 20.00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts Šķēdes skolā. Pēc koncertaballe

17.12.

Ziemassvētku eglīte pensionāriem „Mežvidos”

18.12.

Ziemassvētku
„Mežvidos”

25.12.

Lielā Vecgada balle „Mežvidos”

eglīte

pirmsskolas

vecuma

bērniem

PAMPĀĻU PAGASTS
17.12. plkst. 14:00

Lielās egles iedegšana, Ziemassvētku balle pensionāriem

23.12. plkst. 16:30

Koncertakcija „Ziemassvētku roze”

1.01. plkst. 01:00

Jaunā gada nakts balle
SALDUS PAGASTS

14.11.-12.12.

Marijas Vanagas rokdarbu izstāde „Krustdūrieni” Ošenieku
bibliotēkā

10.12. plkst. 19:00

Saldus pagasta iestāžu Ziemassvētku ieskaņas balle Druvas
kultūras centrā

13.12.-24.12.

Vietējo rokdarbnieču darbu izstāde-pārdošana „Mūsu darbi
Jūsmāju rūķa maisiņā” Ošenieku bibliotēkā

16.12. plkst. 14.00

Ziemassvētku prieks bērniem kopā ar vecākiem no daudzbērnu
un maznodrošinātajām ģimenēm Druvas dienas centrā

26.12. plkst. 12.00

Ziemassvētku jampadracis
baudīšana) Ošenieku centrā

22.12.plkst 14.00

Saldus pagasta pensionāru pasākums „Ziemassvētku brīnums”
kopā ar Lutriņu un Jaunlutriņu pensionāriem Druvas dienas
centrā

29.12. plkst. 12.00

Pieaugušo žūrijas noslēguma pasākums Ošenieku bibliotēkā

22.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku eglīte 6-12.klasēm Druvas vidusskolā

28.12.plkst.13.00

„Jautrā pēcpusdiena ziemas brīvdienās” bērniem Druvas
dienas centrā

1.01. plkst. 01:00

Gadumijas balle Druvas kultūras centrā. Spēlēs "Lustīgais
blumīzers"

17.12. plkst. 20:00

Ziemassvētku pasākums pašdarbniekiem tautas namā

20.12. plkst. 14:00

Ziemassvētku pasākums pensionāriem tautas namā

22.12. plkst. 11:00

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem tautas namā

25.12. plkst. 14:00

Ziemassvētku koncerts tautas namā

(jautras

atrakcijas,

zupas

KURSĪŠU PAGASTS
10.12 pklst.17.00

Literāri muzikāls pasākums „Viļņa raksti dvēselē” Jaunajā
zālē

12.12.

Pamatskolas klašu pašdarināto Ziemassvētku eglīšu izstādes
atklāšana

15.12. plkst. 10.00

Pensionāru dienas
gatavošana”

centrā

nodarbība

„Atlasa

brošu

17.12. plkst. 11.00

Pasākumu cikla „Ziemassvētkus gaidot” 4.pasākums „Rūķu
tirdziņš” Jaunajā zālē. Tirgoties gribētājus aicinām pieteikties
līdz 12.XII pa tālr. 28328320

21.12. plkst.19.00

Ziemassvētku pasākums Kursīšu pamatskolā. Pēc koncerta
balle kopā ar Aivaru Ērgli

Decembrī

Pensionāru Ziemassvētki Jaunajā zālē

Decembrī

Ziemassvētku
bērnudārzā

Decembrī

Literāra tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku Kursīšu
pamatskolā

eglīte

mazajiem

kursīšniekiem

Kursīšu

LUTRIŅU PAGASTS

VADAKSTES PAGASTS

ZAŅAS PAGASTS
Decembris

„Adventes laika rotas”. Projekta ietvaros notiks nodarbības
Zaņas pamatskolā

17.12. plkst. 16:00

Ziemassvētku egles iedegšana Avotu ielā

21.12. plkst.11:00

Ziemassvētku egle pirmsskolas vecuma bērniem Zaņas pamatskolas aktu zālē

28.12.

Ziemassvētku pasākums pensijas vecuma ļaudīm

31.12.

„Karnevāla jampadracis Jauno gadu sagaidot!” Zaņas pagasta
sporta angārā. Karnevāls, loterija, atrakcijas, balle kopā ar
Rožmalas muzikantiem

1.12.-31.12.

Fotoizstāde „Četri gadalaiki Lutriņos. Rudens” Lutriņu klubā

5.12. – 16.12.

Labdarības akcija „No sirds uz sirdi”. Ziemassvētku dāvaniņas
lūgums nogādāt skolā G. Romulei

26.11.-09.12.

Aigas Dātavas keramikas un Zirņu rokdarbnieču lupatu deķu
izstāde

9.12. plkst. 19:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Ziemassvētku zvani”.
Piedalās Lutriņu kluba un draugu kolektīvi

09.12. plkst.16.00

Tikšanās ar Aigu Dātavu un Zirņu rokdarbniecēm Zirņu pagasta zālītē

Bluķa vilkšana

18.12. plkst.12.00

Pasākums bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu

16.12.
18.12. plkst. 13:00

„Mazo rūķu Ziemassvētki” pirmsskolniekiem Lutriņu klubā

28.12. plkst. 14:00

Senioru sveikšana apaļās dzīves jubilejās pagasta pārvaldē

31.12. plkst. 23:00

Jaunā gada sagaidīšanas balle „Krāsaini sapņi” Lutriņu klubā
kopā ar Zani
NĪGRANDES PAGASTS

10.12. plkst. 19:00

Kalnu kultūras nama disko zālē muzicēs kapela “Spēlmaņi”
un latvju dančus izdancos JDK “Jumis”

21.12. plkst. 18:00

Ziemassvētku koncerts “Par kādu zvaigzni” Kalnu kultūras
nama lielajā zālē

01.01. plkst. 00:00

Nakts balle Kalnu kultūras namā, spēlēs grupa “Ēna”

ZIRŅU PAGASTS

09.12.-20.12.
17.12. plkst.10.00

Ziemassvētku rokdarbu izstāde “Kad sniegpārslas virmo
gaisā...”
Ziemassvētku tirdziņš. Aicināti pieteikties rokdarbnieki,
keramiķi un citi amatnieki
ZVĀRDES PAGASTS

10.12. plkst. 12:00

Ziemassvētku rotājumu gatavošanas pēcpusdiena

17.12. plkst. 12:00

Ziemassvētku pasākums mazajiem zvārdeniekiem

17.12. plkst. 18:00

Pensionāru atpūtas vakars Ziemassvētku noskaņās

31.12. plkst. 21:00

„Kaķi pavadot, Pūķi sagaidot” atpūtas vakars gadu mijā

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 11, 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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