2014. gada JANVĀRIS

AKTUALITĀTES
Sumināti skaistāko rotājumu un brīnišķīgāko fotogrāfiju autori
Mirklī starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu Saldus
Tūrisma informācijas centrā tika sveikti konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2013” dalībnieki un
fotokonkursa „Saldus – zeme starp Skrundu un Zemgali”
uzvarētāji.
Konkursā par skaistāko noformējumu tika pieteikti 13
objekti. Nevienā nominācijā gan netika nosaukti uzvarētāji,
tomēr visi konkursa dalībnieki saņēma vērtīgas balvas- dāvanu karti 20 Ls vērtībā veikalā „Mājai un Dārzam”. Tā kā
šāds konkurss tika izsludināts pirmo reizi, Saldus novada
pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra izteica cerību, ka
nākamajā gadā konkurss gūs vēl lielāku rezonansi sabiedrībā, un būs arī vairāk pieteikumu. Šajā gadā par brīnišķīgiem svētku noformējumiem bija parūpējušies - Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde
„Straumīte”, Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde „Griezīte”, Anita un Māris Bērziņi (Vienības iela 33, Druva, Saldus pagasts), Ilze un Aivis
Kauliņi (Liepu iela 5, Saldus), Sandra un Aldis Ošenieki
(Skrundas iela 33, Saldus), kafejnīca „Ziemelis” (Kuldīgas
iela 21, Saldus), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Saldus nodaļa (Lielā iela 3, Saldus), Ezeres pagasta pārvalde un Ezeres pagasta bibliotēka (Centra iela 4, Ezeres
pagasts), Kursīšu pagasta bibliotēka- informācijas centrs
(Kalna iela 1, Kursīšu pagasts), Saldus pamatskola (Lielā iela 31/ 35, Saldus), Pampāļu pagasta pārvalde un Pampāļu kultūras nams (Rūpniecības
iela 1a, Pampāļu pagasts), veikals „Garants” (Rīgas iela 3-1, Saldus), kafejnīca „Magdalēna” (Lielā iela 23a, Saldus), Evita Silniece un Ingūna
Arājuma (Bērzu iela, Nīgrandes pagasts).
Pasākumā tika nosaukti arī fotokonkursa „Saldus – zeme starp Skrundu un Zemgali” uzvarētāji. Pirmo vietu konkursā ieguva Kristīna Grosmane,
otro – Jānis Bāliņš, trešo – Gunta Kronberga. Visi konkursa uzvarētāji aktīvi iesnieguši savus darbus fotokonkursā visa gada garumā, un tiešu viņu
fotogrāfijas par veiksmīgākajām atzinusi gan konkursa komisija, kurā bija Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, izpilddirektors Pēteris
Dubra, Saldus TIC vadītāja Ginta Andersone, māksliniece Gunta Kraulere, fotogrāfs Haralds Fiļipovs, gan mājas lapas www.saldus.lv apmeklētāji.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa pasākumā izteica pateicību ikvienam, kas ar savu darbu un idejām padara novadu sakoptāku un
krāšņāku. Tāpat priekšsēdētāja izteica patiesu prieku par fotokonkursā iesniegtajiem darbiem, kuri jau izmantoti jaunā novada kalendāra izveidē, un
novēlēja visiem klātesošajiem veiksmīgu gadu.
Informāciju sagatavoja Tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

DOMES SĒDE
Saldus novada domes 19. decembra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 56 „Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus radio” nolikumu”.
2.
Precizēt Saldus novada domes 2012. gada 22. novembra lēmuma „Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Saldus novada
pašvaldības speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Cerībiņa”” 1.punktu
aiz vārdiem „Ls 0.90 dienā” papildināt ar vārdiem „3 ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags, bet vakariņas Ls 0.20 dienā”.
3.	Apstiprināt konkursa „Saldus novada uzņēmēju gada balva”

nolikumu.
4.	Apstiprināt Noteikumus par Saldus novada vispārizglītojošo
izglītības iestāžu pedagogu un skolēnu apbalvošanu.
5.	Apstiprināt Noteikumus Nr. 6 „Par Saldus mūzikas skolas pedagogu materiālo stimulēšanu”.
6.	Apstiprināt Saldus novada domes garīgo lietu padomes nolikumu.
7.	Atbrīvot Juri Šneideru no Saldus novada domes administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Juri Šneideru
no minētās komisijas sastāva. Apstiprināt Rolandu Marģeli par Saldus
novada domes administratīvās komisijas locekli.
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8. Apstiprināt Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā daudzdzīvokļu mājās šādu dzīvokļu klasifikāciju:
1.1. „labiekārtots dzīvoklis” ir dzīvoklis, kurš nodrošināts ar šādiem
pamatpakalpojumiem – centrālo siltumapgādi vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, siltā un aukstā ūdens apgādi (centrālais, boilers vai gāzes katls), kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu (var būt
vēl citi papildpakalpojumi);
1.2. „daļēji labiekārtots dzīvoklis” ir dzīvoklis, kurš nodrošināts ar
šādiem pamatpakalpojumiem – individuālo apkuri, aukstā ūdens apgādi
un kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu;
1.3. „dzīvoklis bez ērtībām” ir dzīvoklis, kurš nodrošināts ar šādiem
pamatpakalpojumiem – individuālo apkuri, aukstā ūdens apgādi ārpus
dzīvokļa, kanalizāciju ārpus dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.
2. Noteikt, ka Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā piederošo
dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Liet + Aps) x Pl, kur
ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo
platību);
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Aps – dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks
(lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pl – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas
kopējā platība, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo
koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.
3. Noteikt, ka Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
īres maksas daļa Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet), ir:
3.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,45 Ls/m2 mēnesī;
3.2. daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,30 Ls/m2 mēnesī;
3.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,15 Ls/m2 mēnesī.
4. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās
telpas platībai maksājami šādi obligāti maksājumi:
4.1. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes
īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam
piederošas zemes;
4.2. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļu maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi.
5. Šī lēmuma 3. punktā noteiktās īres maksas stājas spēkā ar 2014.
gada 1. jūliju.
6. Noteikt, ka Saldus pilsētas domes 2007. gada 29. novembrī pieņemtais lēmums Nr. 12.§ (protokols Nr. 18) „Par SIA „Saldus namu
pārvalde” īres un apsaimniekošanas maksu” zaudē spēku ar 2014. gada
30. jūniju.
7. Saldus novada pašvaldība nodrošina šī lēmuma publicēšanu informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis”, interneta vietnē www.
saldus.lv un laikrakstā „Saldus Zeme”.
9. Deleģēt SIA „Saldus namu pārvalde”, vien. reģ. Nr. 48503000168,
pašvaldības autonomo funkciju: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (tai skaitā ielu apgaismojuma uzturēšana) un sanitāro
tīrību, izpildi noteiktā apjomā.
10. Deleģēt SIA „Saldus siltums”, vien. reģ. Nr. 48503003963, pašvaldības autonomo funkciju: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgāde) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, izpildi noteiktā apjomā.
11. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 64.50 apmērā biedrībai „Saldus 2000”
sabiedriskās aktivitātes „Interneta mājas lapas izveidošana – projekta un
dizaina izstrāde” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā
biedrībai Koris „Kaprīze” sabiedriskās aktivitātes „Dzied, mana dvēsele dzied” realizācijai, piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai
„Pirmā Stīga” sabiedriskās aktivitātes „Ziemassvētku ieskaņas Ezerē
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2013” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu
atbalstu projekta realizācijā.
12. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Striķu
ielu un Veides mežu, Saldū. Paralēli veicama Veides meža lietus ūdens
atvades sistēmas Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā
būvprojektēšana atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
13. Apstiprināt Saldus novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu
2014. - 2020. gadam.
14. Atbrīvot Uldi Plāci no Saldus novada domes transporta kustības
drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Uldi Plāci no minētās komisijas sastāva.
Apstiprināt Armīnu Miķelsonu par Saldus novada domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekli.
15. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldības zemes gabalā „Būtnāru centrs”, Zirņu pagasts, Saldus novads, par
labu nekustamajam īpašumam „Caunes”, Zirņu pagasts, Saldus novads,
piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4 m platumā robežu shēmā iezīmētajā
kalpojošā nekustamā īpašuma daļā (izstrādājot braucamā ceļa projektu,
ceļa parametri var tikt precizēti un mainīti).
16. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sporta klubs „J.F.X.””,
reģ.Nr.50008172141, telpas – sporta zāle ēkā Dzirnavu iela 1, Saldū ar
mērķi – iekštelpas skeitparka izveidošanai un darbībai.
17. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 4-19, Ezeres pagastā, Saldus novadā, kas
sastāv no dzīvokļa īpašuma, 771/16002 kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes 0,4698 ha.
18. Noteikt nekustamā īpašuma Varoņu iela 11, Saldus, Saldus novads, pircēju.
19. Atsavināt ar pārdošanas metodi Saldus novada pašvaldībai piederošās SIA „Saldus zobārstniecība” vien.reģ.Nr.48503003408, 2788
kapitāla daļas.
20. Atsavināt, pārdodot kustamo mantu par brīvu cenu, Nīgrandes
pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – automašīnu AUDI 80, izlaides gads 1992., ar atlikušo grāmatvedības uzskaites vērtību Ls 0,00.
Noteikt atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu Ls 200. Pilnvarot
Nīgrandes pagasta pārvaldi organizēt kustamās mantas pārdošanu par
brīvu cenu.
21. Atsavināt, pārdodot kustamo mantu par brīvu cenu, Saldus pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – automašīnu Citroen Berlingo,
izlaides gads 1999., ar atlikušo grāmatvedības uzskaites vērtību Ls 0,00.
Noteikt atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu Ls 400. Pilnvarot
Saldus pagasta pārvaldi organizēt kustamās mantas pārdošanu par brīvu
cenu.
22. Pieņemt mantisku dāvinājumu - Saldus 1. vidusskolai zēnu amata apmācībai paredzētos darba galdus metāla un koka apstrādei, instrumentus un inventāru, Ls 10 770,56 vērtībā no biedrības „Saldus Rotari
klubs”.
23. Atļaut norakstīt no Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldes grāmatvedības uzskaites īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādus Ls 233,61 apmērā; atļaut norakstīt no Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes grāmatvedības uzskaites nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas par ēkām
un zemi Ls 69,98 apmērā.
24. Saldus novada p/a „Saldus tūrisma un informācijas centrs” nodot
Saldus novada pašvaldībai bez atlīdzības grāmatvedības uzskaitē esošo
inventāru „Apmeklētāju krēsls SAMBA V18 50 gb.” ar uzskaites vērtību Ls 2 275 apmērā un „Bāra krēsls JOLA CHROM V16 4 gb” ar
uzskaites vērtību Ls 92,00 apmērā.
25. Apstiprināt maksas pakalpojumus (bez PVN) Saldus novada pašvaldības iestādē Dienas aprūpes centrs.
26. Apstiprināt maksas pakalpojumus (bez PVN) Nīgrandes pagasta
pārvaldē.
27. Apstiprināt samaksu par apkuri nomātām telpām Saldus pagasta
pārvaldes administratīvajā ēkā, apstiprināt telpu nomas samaksu Saldus
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pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, apstiprināt samaksu par Saldus
pagasta pārvaldes Druvas dienas centrā sniegtajiem maksas pakalpojumiem, apstiprināt samaksu par Saldus pagasta Druvas kultūras nama
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, apstiprināt samaksu par kopēšanas
darbiem Saldus pagasta bibliotēkā un pārvaldē un apstiprināt samaksu
par izdruku no datora Saldus pagasta bibliotēkā.
28. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības iestādes “Saldus Sporta
skola” maksas pakalpojumus.
29. Saldus novada pašvaldībai nodot Novadnieku pagasta pārvaldei
bez atlīdzības grāmatvedības uzskaitei šādas projekta „Atpūtas vietas
labiekārtošana „Ūdenskrātuve” Novadnieku pagastā, Saldus novadā”,
identifikācijas nr. 12-02-LL16-L413201-0000008 ietvaros uzkrātās izmaksas Ls 13 358,65 apmērā.
30. Saldus novada pašvaldības iestādei Saldus kultūras centrs nodot
p/a „Saldus radio” bez atlīdzības grāmatvedības uzskaitē esošos pamatlīdzekļus ar uzskaites vērtību Ls 9 916.43 apmērā. Saldus novada pašvaldības iestādei Saldus kultūras centrs nodot p/a „Saldus radio” bez
atlīdzības grāmatvedības uzskaitē esošo inventāru 34 gb.
31. Saldus novada pašvaldībai nodot p/a „Saldus tūrisma un informācijas centrs” bez atlīdzības grāmatvedības uzskaitē pamatlīdzekli „Dekorācija-maska BITE” ar uzskaites vērtību Ls 250 apmērā.
32. Apstiprināt Saldus novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros
2013. gada decembrim, ja no valsts ir saņemts finansējums iepriekš minētajam mērķim plānotajā apjomā. Apstiprināt Saldus novada speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes, internātpamatskolas un speciālās internātpamatskolas direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros 2013. gada decembrim, ja no valsts ir saņemts finansējums iepriekš
minētajam mērķim plānotajā apjomā.
33. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Saldus novada izglītības iestādēm 2013. gada decembrim.
34. Saldus novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumā 180 dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL”, to kopējā vērtība - Ls
9666.
Vienas dāvanu kartes nominālvērtība ir Ls 53,70. Akceptēt Saldus
novada domes priekšsēdētājas Indras Rassas 2013. gada 11. novembrī
noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.05-11/61 ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”. Nodot dāvinājumā saņemtās 180 dāvanu
kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL” Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”. Uzdot Saldus novada pašvaldības

aģentūras „Sociālais dienests” direktorei organizēt dāvinājuma izlietojumu un uzņemto saistību izpildi, atbilstoši 11.11.2013. Dāvinājuma
(ziedojuma) līgumā Nr.05-11/61 norādītajiem ziedojuma mērķiem un
nosacījumiem.
35. Izdarīt grozījumus Saldus novada pašvaldības 2012. gada 27.
septembra nolikuma „Par sportistu un treneru naudas balvām” pielikumā nr. 1 tabulā „Balvu apmēri”.
36. Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošos noteikumos Nr. 40 „Par sociālajiem pabalstiem”.
37. Izslēgt deputātu Māri Zustu no Teritoriālās komitejas locekļu sastāva. Izslēgt deputātu Dzintaru Rupeiku no Finanšu komitejas locekļu
sastāva. Ievēlēt deputātu Māri Zustu par Finanšu komitejas locekli. Ievēlēt deputātu Dzintaru Rupeiku par Teritoriālās komitejas locekli.
38. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 58 „Par grozījumiem 2013.
gada 11. jūlija saistošos noteikumos Nr. 22 „Saldus novada pašvaldības
nolikums””.
39. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 57 „Grozījumi 2013. gada 24.
janvāra Saistošos noteikumos Nr. 4 „Par Saldus novada domes 2013.
gada budžetu””.
40. Pieņemt lēmumu „Par lūguma par personiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanu un izdevumu, kas radušies sakarā ar juridiskās palīdzības saņemšanu, noraidīšanu”.
41. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Līkā iela 11B, Saldus, izsoles rezultātus.
42. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Sniķeri - 3”, Zaņas
pagasts, Saldus novads, izsoles rezultātus.
43. Pieņemt ziedojumus (finanšu līdzekļus) no šādām privātām
komercsabiedrībām: no SIA „Altrade”, reģ.nr.48503008509, Ls 7600
apmērā; no SIA „Baltrade”, reģ.nr.48503008481, Ls 9800 apmērā; no
SIA „Bumbieri Pluss”, reģ.nr.40003583329, Ls 8100 apmērā; no SIA
„Jaltrade”, reģ.nr. 48503008496, Ls 3500 apmērā; no A/s „Kurzemes
degviela”, reģ.nr. 40003229495, Ls 18200 apmērā; no SIA „TC projekts”, reģ.nr. 40003755825, Ls 4200 apmērā; no SIA „Jāņa centrs”,
reģ.nr. 48503013374, Ls 9700 apmērā; no SIA „Kauguri TC”, reģ.
nr.40003657967, Ls 2200 apmērā. Ziedojuma izlietojuma mērķis - izglītības funkciju nodrošināšana Saldus novadā.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Lai radošs gars un darba spars pavada mūs arī 2014. gadā. Darbīgs
decembris bijis arī Kursīšu bibliotēkā.
2. decembrī Kursīšu bibliotēkā viesojās rakstniece Nora Ikstena,
kura kursīšniekus un ezerniekus ieveda savas jaunākās grāmatas „Dievmātes draudzene” pasaulē. Sarunai par grāmatas tapšanu, Gruziju un tās
kontrastiem, cilvēku attiecībām, kultūru un paražām palīdzēja raisīties
Liega Piešiņa no LNB. Pasākuma dalībnieki uzzināja interesantas lietas
par Gruziju, par rakstnieces personību, darbu tapšanu un dzīves mestiem ceļiem un takām, par dzīves uzskatiem un pašas gūtajām atziņām.
Paldies Kursīšu pamatskolas un Ezeres vidusskolas skolēniem un skolotājām par atsaucību! Pasākums notika Kultūras ministrijas programmas
„Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas
īstenošana” ietvaros, kuru koordinē Latvijas Nacionālā bibliotēka. Paldies par sadarbību Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.
5. decembrī Latvijas Pašvaldību savienībā uz pirmo UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku semināru jaunajā sastāvā pulcējās vairāk nekā 40 pārstāvji no visas
Latvijas, tai skaitā no Saldus novada Kursīšu bibliotēkas - informācijas
centra.

Seminārā informēja jaunos UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas”
dalībniekus par UNESCO Latvijā un pasaulē, kā arī UNESCO LNK
darbību saistībā ar bibliotēku nozīmīgo lomu lokālā mantojuma izzināšanā, nodošanā nākamajām paaudzēm un katra „Stāstu bibliotēkas” tīkla
dalībnieka lomu turpmākā darbā, radot ikvienam Latvijas iedzīvotājam
vietu, kur dzirdēt un radīt stāstus. Seminārā ar pieredzes stāstiem uzstājās bibliotēkas, kas tīklā darbojušās līdz šim, iedvesmojot un iedrošinot
jaunās tīkla bibliotēkas aktīvi darboties lokālā mantojuma izzināšanā ar
stāstniecības palīdzību un tās aktualizēšanu kā nozīmīga nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijā.
6. decembrī Saldus novada kultūras darbinieki – bibliotekāri, muzejnieki, kultūras namu vadītāji, mūzikas un mākslas skolas pedagogi
– pulcējās uz gadskārtējiem, nu jau astoņpadsmitajiem, svētkiem. Tika
sumināti jaunie kolēģi, ilggadējie darbinieki un pasniegta balva „Gada
kultūras darbinieks 2013”. Svētkos priecēja Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims, Rīgas Saksofonu kvartets un Valdis Muktupāvels.
13. decembrī Kursīšu bibliotēka - informācijas centrs un kultūras
darba organizatore aicināja pagasta iedzīvotājus uz tradicionālo „Rūķu
tirdziņu” Kursīšos, kura laikā varēja iegādāties dažādas preces (keramiku, medu, rokdarbus, drēbes), ko piedāvāja Kursīšu un Pampāļu pagastu un Saldus pilsētas tirgotāji. Tirdziņš kopā pulcēja vairāk nekā 50
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PAGASTOS
interesentus. Paldies pircējiem par pirkšanos, paldies pārdevējiem par
tirgošanos un dāvaniņu ziedošanu „pirkumu loterijai”.
Kursīšu bibliotēka - informācijas centrs, gaidot Ziemassvētkus un
Jauno gadu 2014. gadu, ietērpies svētku rotā. Paldies par Zirga gada
vēstneša instalācijas veidošanu Inesei Pērkonei, par sienu Aldim Slūtiņam, ragavām Irinai Pūrei! Par logu dekoriem – silueta skiču autorei Andrai Rorbahai, pārsliņu griezējām Ilzītei Grikei un Lienei Bukai,
durvju vainaga autori Inesei Pērkonei. Visu kopā salika un pielīmēja
bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
Tradicionāli ap Ziemassvētkiem Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku darbinieki pulcējas svētku seminārā. Šogad braucām pie Jaunauces
kolēģes Aritas Matvejas. Pasākums notika Jaunauces tautas namā, kur
koncertu sniedza Nīgrandes pagasta Kalnu kapela „Spēlmaņi”, kopīgi
devāmies iepazīt Jaunauces lepnumu Jaunauces muižas pili, par tās jaukumiem un vērtībām stāstīja gide Inguna Balcere. Lai svētki izdotos,
katram bija jāierodas maskā, jāiesaka kolēģi „Radošajai balvai”, kā arī
īpaši svētkiem izveidotās nominācijās. Par atrakcijām un spēlēm rūpējās
Vadakstes kolēģe Aina Statkus. Pasākuma idejas autore bija metodiķe
Aija Pelīte. Pasākumu vadīja Jūras māte (Aija Pelīte) un Burvis (Mārtiņš
Lagzdons).
Informāciju sagatavoja
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons
15. decembrī Kursīšu pagasta iedzīvotāji pulcējās pie Jaunās zāles,
kur norisinājās eglītes iedegšanas pasākums. Iedzīvotāji bija sarūpējuši pašgatavotus rotājumus un visi kopā eglīti izgreznoja. Pasākumā ar
dziesmām priecēja vokālais ansamblis “Allegro” Elvīras Luces vadībā.
Visi kopā sagaidījām arī Ziemassvētku vecīti, kurš šogad ieradās izrotātā automašīnā. Ziemassvētku vecītis bija sarūpējis arī mazu cienastu
sanākušajiem iedzīvotājiem. Skanot dziesmai “Ak, eglīte, ak, eglīte”,
svinīgi tika iedegta Kursīšu pagasta eglīte.
18. decembrī PII “Riekstiņš” zālītē uz Ziemassvētku pasākumu “Ziemassvētku jampadracis mežā” ieradās pirmsskolas vecuma bērni. Ar
jaukām dziesmām, dejām, rotaļām priecēja PII “Riekstiņš” mazie audzēkņi. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar savu palīgu - rūķu meiteni.
Abi bija sarūpējuši saldumu paciņas visiem bērniem.
27. decembrī tika demonstrēta animācijas filma, kura bija dublēta lat-

Pampāļu pagastā
Mīļš sveiciens visiem decembrī dzimušajiem pampāļniekiem!
Decembris bija sasteigts mēnesis. Decembrī sākam plānot, ko paveiksim Jaunajā gadā. Lai visas ieceres īstenojas! Galvenais nezaudēt
cilvēcību un būt veseliem!
15. decembrī Pampāļu kultūras namā notika radošā darbnīca „No
tautas bagātību pūra”. Šajā pasākumā apvienojās radošums un folklora. Pampāļu skolas skolotājas palīdzēja dekoru veidošanā. Mācījāmies
ķekatās iešanas rituālu. Aizdedzām trešo adventes sveci. Apsveicām
Pampāļu folkloras kopu dzimšanas dienā un izveidojām Ziemassvētku
dekoru pie pagasta pārvaldes ēkas.
Šogad pieteicām dalību konkursā par skaistāko noformējumu uz Ziemassvētkiem.
Kāds ļaundaris iemanījās dekoru apzagt. Arī tā gadās.
16. decembrī iededzām Lielo egli. Gājām rotaļās, dziedājām dziesmas un mielojāmies ar dzērvenēm.
21. decembrī notika Ziemassvētku balle pensionāriem. Šogad ne-

Zirņu pagastā
Decembris ir ļoti darbīgs mēnesis Zirņu pamatskolā, kad notika gatavošanās svētkiem, bet svarīga bija arī mācīšanās, jo skolēni saņēma
liecības un varēja izvērtēt 1. semestra sasniegumus.
6. decembrī notika skolas matemātikas olimpiāde.
Jau trīs gadus pēc kārtas 8. un 9. klase rīkoja klases vakaru – nakti. Šī
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viešu valodā “Tītari: atpakaļ nākotnē”. Mēdz uzskatīt, ka tītari ir dumji
putni, derīgi tikai svētku galdam. Šī animācijas filma pusotras stundas
laikā sagrāva šo mītu. Drosmīgākie tītari sēdās laika mašīnā, lai atgrieztos tālā pagātnē un mēģinātu apturēt tītaru celšanu galdā Pateicības dienā. Filmas atslēgvārdi - piedzīvojumi, laika mašīna, varoņdarbi, patiesa
draudzība un mazliet kosmosa.
28. decembrī notika Ziemassvētku pasākums Kursīšu pagasta senioriem. Jauku, atraktīvu koncertu stundas garumā sniedza māsas Legzdiņas
(TV šova “Dziedošās ģimenes” dalībnieces). Koncerts bija apmeklēts.
Ieradās ap 50 senioru. Pēc koncerta mūzikas pavadībā lustes turpinājās
pie galdiem. Par godu aizgājušajam latam, tika rīkota izsole, kurā izsoļu
dalībnieki varēja iegādāties (nosolīt) vērtīgas un humoristiskas balviņas.
Seniorus apciemoja arī Ziemassvētku vecītis ar sagatavotām saldumu
paciņām.
Liels paldies visiem Kursīšu pagasta iedzīvotājiem, kuri apmeklēja
decembra pasākumus.
Lai zirga segli aiznes mūs šogad jaunos piedzīvojumos. Veiksmīgu,
veselīgu un panākumiem bagātu Jauno 2014. gadu.
Informāciju sagatavoja
Kursīšu pagasta kultūras darba organizatore Laima Tiļļa
Kursīšos decembrī aizvadīta šautriņu mešanas turnīra 3. kārta, kura
bija arī noslēdzošā. Piedalījās seši kungi – 1. vieta - Vladimirs Trunčenkovs (42 p.), 2.v. Kaspars Circenis (40 p.), 3.v. Mārtiņš Circenis (38 p.);
četras dāmas – 1.v. Marta Siksna (36 p.), 2.v. Zina Circene (36 p.), 3.v.
Sanda Lapa (35 p.); 12 bērni līdz 14 gadu vecumam – 1. vieta Rūdolfs
Griķis (38 p.), 2.v. Kristers Krūmiņš (34 p.), 3.v. Ance Griķe (32 p.).
Tika apbalvoti arī turnīra kopvērtējuma uzvarētāji – Kungu konkurencē (kopā 19 dalībnieki) – 1. vieta Vadimirs Trunčenkovs, 2.v. Kaspars
Circenis, 3. v. Mārtiņš Circenis; dāmu konkurencē (kopā 10 dalībnieces)
– 1. vieta Zina Circene, 2.v. Marta Siksna, 3.v. Sanda Lapa; bērnu konkurencē līdz 14 gadu vecumam (kopā 18 dalībnieku) – 1. vieta Kristers
Krūmiņš, 2.v. Rūdolfs Griķis, 3.v. Maksims Trunčenkovs.
Informāciju sagatavoja
Kursīšu pagasta sporta darba organizators Kaspars Circenis

daudz citādāk nekā citus gadus. No dažām lietām atteicāmies, dažas
radījām no jauna. Ceru, ka tie, kuri atnāca, nebija vīlušies.
27. decembrī Pampāļu dramatiskais kolektīvs savu iestudējumu rādīja kompetentam novada žūrijas pārstāvim, lai saņemtu vērtējumu, lai
izanalizētu kļūdas un saņemtu ieteikumus.
Pampāļu pagasta folkloras kopa piedalījās egles atklāšanā, radošajās
darbnīcās un bluķa vilkšanā pa Zaņas pagastu.
Skolā un bērnudārzā notika Ziemassvētku pasākumi ar skolotāju un
bērnu sagatavotiem priekšnesumiem.
Skolā bija viktorīna par eiro ieviešanu Latvijā. Skolas padome veica
atstarotāju pārbaudi „Esi redzams”. Par dažādām bīstamām situācijām
notika prezentācija „Ledus - draugs un bieds”.
Pampāļu bibliotēkā notika izstādes, kurās varēja apskatīt pampāļnieku rokdarbus un gleznas, kurās atainotas vietas, kuras atrodas Pampāļos.
Bibliotekāre aktīvi līdzdarbojās pasākumā „No tautas bagātību pūra”.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

gada tēma bija „Viņš ir viņa, un viņa ir viņš” – meitenes pārģērbās par
zēniem un zēni par meitenēm. Vakara gaitā tika spēlētas spēles, notika
tērpu parāde un labāko apbalvošana, vakariņu gatavošana un citas aktivitātes. Aizklātā balsojumā visvairāk balsu saņēma: Smaidonis (Smaida
Kliemane) – labākais zēna apģērbs un Gunta (Guntars Ikams) – labākais
meiteņu tērps. Klases vakarā piedalījās arī vecāku pārstāvis.
16. decembrī 1. – 4. klases skolēni ciemojās pie Rūķu meitiņas Saldū

PAGASTOS
Kapelleru namā.
No 16. – 18. decembrim skolēni varēja piedalīties
radošajās pēcpusdienās, lai izgatavotu apsveikuma
kartiņas un marmorētu sveces, ko dāvināt sev mīļiem
cilvēkiem svētkos.
18. decembrī svētku pasākumi bija visām trim
pirmsskolas grupām.
19. decembrī notika svētku pasākums „Ziemassvētku jampadracis”. Šogad vairākas klases bija izvēlējušās visus priecēt ar deju priekšnesumiem - 5.
klase dejoja „Tracis vistu kūtī”, 6. klase rādīja deju
„Rūķu Ziemassvētki”, bet 8., 9. klase savu dejot prieku izdejoja, skanot dziesmai „Jingle bell rock”. 7.
klase izspēlēja skeču „Ziemassvētku prieks”, 4. klase
lika skatītājiem pasmieties, jo stāstīja jokus un anekdotes par Ziemassvētkiem, 2., 3. klase rādīja, kā rotaļlietas svin Ziemassvētkus rotaļistabā, savukārt, 1.
klase priecēja visus ar skaistākajām tautasdziesmām
un dzejoļiem par ziemu un Ziemassvētkiem. Pasākuma muzikālo noformējumu veidoja 1. - 4. klašu, 5. -9. klašu ansambļi un divas solo dziedātājas, kā arī folkloras kopa ar saviem priekšnesumiem.
Pasākuma noslēgumā direktore pasniedza atzinības rakstus 24 skolēniem ar labām un teicamām sekmēm un labu, priekšzīmīgu uzvedību.
20. decembrī noslēdzās akcija „Katram pa konfektei!”, ko visa mēneša garumā rīkoja skolēnu pašpārvalde. Akcijas mērķis bija iepriecināt pagasta iedzīvotājus un dāvināt pārsteigumu. Visu mēnesi skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki tika aicināti ziedot konfektes, iemetot speciāli veidotā
konfekšu kastē. Tika saziedoti gandrīz 6 kg konfekšu. Konfektēm tika piesietas klāt apsveikuma kartiņas un pagasta iedzīvotāji savās pasta kastītēs
saņēma mazu pārsteigumu pirms Ziemassvētkiem. Liels paldies visiem, kuri piedalījās akcijā!
Akcija „Katram pa konfektei!” – skolēnu pašpārvalde gatavo pārsteigumu dāvaniņas pagasta iedzīvotājiem.
Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe

AKTUALITĀTES
Meklējam Saldus novada īpašo ēdienu
Sākot ar 2. decembri, Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs sadarbībā ar Saldus novada ēdinātājiem uzsācis akciju „Meklējot Saldus novada īpašo
ēdienu”, kuras laikā iedzīvotājiem un viesiem novada
ēdināšanas uzņēmumos būs iespēja nogaršot uzņēmuma
īpašo piedāvājumu, pēc tam nosakot, viņuprāt, Saldus novadam piemērotāko un atbilstošāko ēdienu.
Akcija norisinās no 2. decembra līdz 26. janvārim, un
tajā piedalās septiņi ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas
„Arabica”, „Magdalēna”, „Bordertauna”, „Ziemelis”,
„Miestiņš”, bārs „Velve” un restorāns „Stikla pērlīšu spēle”.
Akcijas sākumā dalībnieks kādā no ēdināšanas uzņēmumiem saņem dalībnieka karti, kurā katrā apmeklētajā
ēdināšanas uzņēmumā tiks izdarīta atzīme (paraksts vai
zīmogs) par īpašā ēdiena nogaršošanu un kurā akcijas dalībnieks varēs ierakstīt savu novērtējumu. Aizpildītās dalībnieka kartes līdz 31. janvārim nododamas p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, Striķu
ielā 3. Akcijas dalībnieki piedalīsies izlozē un saņems balvas no akcijas atbalstītājiem un rīkotājiem.
Pasākuma mērķis – pēc iedzīvotāju un pilsētas viesu novērtējuma atrast Saldus novada īpašo ēdienu, kuru pēc akcijas noslēguma būs iespējams
nobaudīt visos septiņos ēdināšanas uzņēmumos.
Informāciju sagatavoja Tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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AKTUALITĀTES
Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja organizē pirmās palīdzības sniegšanas kursus
Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja organizē pirmās palīdzības sniegšanas kursus atbilstoši 2012. gada 14. augusta
MK noteikumiem Nr. 557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.”
Kursi notiek Saldū, Skrundas ielā 12. Tuvākās apmācības būs 14. un 16. janvārī plkst. 17.00.
Apliecība derīga piecus gadus visās autoskolās, medniekiem, šaujamieroču nēsātājiem. Apmācības ilgst divas dienas,
pirms apmācībām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Konkattālrunis: 63881030, 27710759.

AKTUĀLI PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSI
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināti konkursi

Līdz 2014. gada 31. janvārim pulksten 12.00 Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem projektus kultūras projektu konkursā: Literatūras,
Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras
nozarēs. Iespējams iesniegt arī starpdisciplinārus projektus.
Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām.
Papildu informācija: http://www.vkkf.lv

Izsludina 2014. gada Nordplus programmas konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās
izglītības, kā arī Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm.
Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti
veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Līdz 3. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus programmas apakšprogrammās: Jauniešu programma, Augstākās izglītības programma,
Pieaugušo izglītības programma, Ziemeļvalstu valodu programma, Horizontālā programma.
Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu apguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu un kas atbilst kā visas programmas, tā arī
apakšprogrammas mērķiem. Ar mērķiem var iepazīties programmas rokasgrāmatā (angļu valodā): http://www.nordplusonline.org/media/files/nordplus_handbook_2014_in_english2

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Par karoga lietošanu

Latvijas valsts simbola – sarkanbaltsarkanā karoga - lietošanu nosaka gan
Latvijas valsts karoga likums, gan tā piemērošanas noteikumi. Par Latvijas
valsts karoga lietošanu pie ēkām un telpās atbilstoši „Latvijas valsts karoga
likumam” un „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumiem”
atbildīgs ir attiecīgās ēkas vai telpu īpašnieks, valdītājs vai turētājs, vai tā
pilnvarota persona, kurai uzlikts attiecīgais pienākums. Gadījumā, ja svētku
vai atceres dienās neesat uz vietas, palūdziet kādam citam izkārt Latvijas
valsts karogu pie jūsu īpašuma.
Latvijas valsts karoga likums paredz, ka Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 11. novembrī un
18. novembrī. Savukārt Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie ēkām
novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra pirmajā svētdienā. Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību
noteiktajos gadījumos. Tāpat Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam
pienācīgu cieņu.
Latvijas valsts karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī, kuru fasādi remontē, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos.
Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten 9.00 un nolaiž ne agrāk kā pulksten 21.00 vai paceļ tad, kad
sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.
Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā piestiprina pie karoga kāta (kātam jābūt baltā krāsā), kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes. Savukārt, ja karogu lieto karoga mastā, karoga
augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes un tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.
Karogs drīkst pastāvīgi atrasties pie ēkas, vien jāgādā, lai tas vienmēr būtu kārtīgs un spodrs. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi
nepiemērotu Latvijas valsts karogu. Aizliegts publiski lietot tādu Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli, uz kura attēloti jebkādi
simboli, zīmes vai uzraksti, kā arī tādu, kas papildināts ar bārkstīm vai jebkādiem citiem dekoratīviem vai informatīviem elementiem.
To, vai Latvijas valsts karogs tiek lietots atbilstoši likumam, uzrauga pašvaldības. Par Latvijas valsts karoga nepacelšanu tad, kad tas jādara, kā
arī par noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu vispirms izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā, var uzlikt naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis
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SALDUS NOVADA DOME SVEIC JANVĀRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Katra diena – atslēga
priekam,
Katrā asnā – cerību
rīts,
Lai tu redzi – pat
mazākā niekā
Dieva dzīvības brīnums ir vīts.
(K. Apškrūma)
Ezeres pagastā
Irēna Aleksīna - 60
Irēna Miltine - 60
Arnis Čukna - 65
Biruta Done - 75
Jaunauces pagastā
Inguna Balcere - 50
Teresa Pupkus - 60
Lilija Johansone - 85
Rubas pagasts
Arnis Olbačevskis - 50
Jānis Freimanis - 55
Vizma Groskaufmane - 55
Sigits Ļutkus - 65
Agota Paulauskiene
- 65
Ņina Kirila - 70
Nikola Mihaiļukovs-75
Anastasija Agejeva- 90
Šķēdes pagastā
Rita Frīdenberga - 50
Ojārs Polis - 50
Dzintra Rožinska – 50
Vladimirs Švidjuks- 55
Lauma Kopmane - 60

Gaļina Bajāre - 65
Skaidrīte Šmite - 85
Jaunlutriņu pagastā
Brigita Sprodze - 50
Georgijs Smoļiks - 65
Gunārs Cāzers - 70
Genovefa Mičulīte - 75
Anna Neilande - 86
Kursīšu pagastā
Ligita Alkšare - 55
Inta Zeniņa - 55
Aivars Zīlīte - 55
Spodra Balcere - 60
Kaspars Gertmanis- 60
Valentīna Rieksta - 60
Aldis Pūce - 75
Valerija Budenoviča
- 80
Mirdza Zīlīte - 80
Lutriņu pagastā
Gunta Beķere - 60
Dainis Ūdris - 60
Zigurds Bahmanis - 65
Maiga Virbicka - 65
Jānis Zaķis - 65
Edvīns Gailis - 70
Staņislovs Savickis- 70
Emilija Sudžašvili - 70
Gunārs Šternbergs - 70
Elmārs Kungs - 75
Biruta Milius - 75
Ērika Birzniece - 98
Nīgrandes pagastā
Algimands Gineitis- 55
Gunta Jansone-Neifel-

de - 55
Guntis Vēdiķis - 55
Jānis Zērnis – 55
Arnolds Biksa - 65
Stepons Šlicis - 65
Vilma Jēkabsone - 75
Velta Grante - 80
Rūdolfs Meļķerts - 85
Novadnieku pagastā
Guntis Laukgalis – 50
Vaivars Indriksons
– 50
Milda Briede – 50
Gaismīte Radziņa – 55
Laima Jākobsone – 60
Astrīda Grīsle – 60
Aldis Čukna – 60
Ieva Elksne – 60
Sarmīte Petkeviča – 60
Rūdolfs Stūris – 65
Biruta Vītola – 70
Vilma Briede – 80
Jevgenija Kjunslere
- 90
Pampāļu pagastā
Virgīnijs Kormis - 50
Venēra Ļaudāma - 60
Gunārs Lagūns - 65
Ona Poce - 65
Valerija Makare - 90
Saldus pagastā
Indra Kočane - 50
Rudīte Špaka - 50
Teovils Stengrevičs-55
Laima Strautmane - 55
Aleksandrs Žerebcovs

- 55
Ausma Haritonova - 65
Irma Liperta - 65
Silvija Žulpa - 70
Vadakstes pagastā
Irma Šmitkina - 55
Andris Belickis - 70
Ārija Zēmere - 85
Zaņas pagastā
Andris Andersons – 50
Aivars Vīnšteins - 60
Harijs Vīnšteins - 60
Juris Sauleskalns - 70
Zirņu pagastā
Regīna Balcere - 55
Jānis Bergs - 55
Juris Evarsons - 55
Andris Karlsons - 55
Inese Kronberga - 55
Māris Vitkovskis - 55
Dainis Grīnbergs - 60
Visvaldis Štāmers - 60
Tamāra Krutaine - 65
Tekle Navicka - 80
Ārija Āboliņa - 85
Dzidra Našeniece - 85
Zvārdes pagastā
Jons Kalvis - 65
Olita Kalve - 65
Juris Šenbergs - 65
Maija Tanenberga - 70
Jadviga Ķelmere - 70
Saldus pilsētā
Edgars Adamovičs– 70

Andris Dobelis – 70
Velta Līcīte – 70
Mārīte Nikolajeva – 70
Kārlis Ronis – 70
Aina Grigorjeva – 75
Anna Kerņikova – 75
Austra Lediņa – 75
Ruta Losāne – 75
Mihails Pahomovs– 75
Dzidra Romanovska
– 75
Veneranda Siņica – 75
Anna Spale – 75
Ilmārs Unte – 75
Biruta Vālodze – 75
Miķelis Veidis – 75
Valija Vilciņa – 75
Ilmars Vītols – 75
Tamāra Voiciša -75
Jānis Ziemelis – 75
Silvija Zomerovska-75
Alfrēds Freimanis – 80
Ārija Lindenberga – 80
Jūlijs Urmanis – 80
Lilija Andersone – 85
Astra Bērziņa – 85
Aina Davidova – 85
Valda Lauska – 85
Amālija Mieze – 85
Elmārs Rauda – 85
Velta Sirsniņa – 85
Maiga Stunga – 85
Irma Dimza – 90
Herta Mauriņa – 90
Pelageja Volkova – 90
Ilga Ancīte – 91
Fricis Mateuss - 91

PASĀKUMU KALENDĀRS JANVĀRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

12.01. plkst. 16:00
un 18:00

Multfilma „Ledus laikmets: kontinentu dreifs”, ieejas
maksa € 1.00

19.01. plkst. 16:00
un 18:00

Kino

26.01. plkst. 16:00
un 18:00

Kino

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

7. – 29.01.

Zigrīdas Cīrules gleznas izstādē „Magoņu tango”

25.01. plkst. 13:00

Tikšanās ar mākslinieci Z. Cīruli

21.12. –
27.04.2014.

Izstāde „Muzeja naudas lāde”

Septembris - maijs

„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas http:/
muzejs.saldus.lv
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Līdz 30.04.

Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko
tu man izstāstīsi”

Līdz 31.01.

Tematiskās literatūras izstādes

Līdz 20.01.

Izstāde „Ziemassvētku vecīšu salidojums”

20.01.- 15.02.

Izstāde „Z. Sergējevas privātkolekcija - Margarita Stāraste”

Līdz 31.01.

Izstāde „Latvijas arhitektūras 2012. gada labāko darbu
skate”

Līdz 11.01.

2013. gada tematisko pasākumu cikla „Ar gudru prātu un
desmit pirkstiem” izstāde

Līdz 31.01.

Izstādes „Novadnieku kalendārs: janvāris” un „Reiz janvārī…”

13.01.-31.03.

Vicinsku dzimta Saldū

30.01.

Jauno grāmatu diena

30.01.

Literārs pasākums „Liānas vilku ogas”. Tikšanās ar dzejnieci Liānu Langu
KAPELLERU NAMĀ

Pirmd., ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību nodarbības ar deju aerobikas un spēka vingrojumu programmu, pasniedz Latvijas vingrošanas federācijas sertificēta trenere B. Šēna, tel.: 26783011
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PASĀKUMU KALENDĀRS JANVĀRIM
Otrd. plkst. 17:30

Dāmu klubiņa nodarbības „Viss par un ap šūšanu”, tel.:
28672497 (Inguna)

24.01. plkst. 16:00

Kino punkta animācijas filmu seanss bērniem kultūras
namā

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

23.02. plkst. 14:00

Ceturtd. plkst.
17:30

Pērļošanas un filcēšanas nodarbības, tel.: 26423495

Notiek biļešu iepriekšpārdošana koncertam „Vakariņas
uz sešiem” ar Ata un Jāņa Auzānu piedalīšanos, biļešu
cena Ls 5,00 un 4,00

Sestd. plkst. 10:00

Adīšanas nodarbības gan ar priekšzināšanām, gan iesācējiem. Papildu informācija - salonveikalā “Pūču māja”

Visu janvāri

15.01. plkst. 10:00

Kapelleru nama Knēveļu skolas pirmā nodarbība - gaidīsim mazos knēveļus (8 mēn. – 12 mēn.), dalības maksa
€1

Literatūras izstādes veltītas rakstniekiem jubilāriem, noteiktiem tematiem un aktualitātēm

No 06.01.
09.02.

līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas” (no cikla „Latvieši pasaulē)

15.01. plkst. 11:30

Kapelleru nama Knēveļu skolas pirmā nodarbība –
gaidīsim lielos knēveļus (1 – 2 gadus vecus), dalības
maksa € 1

16.01. plkst. 10:00

Kapelleru nama Knēveļu skolas pirmā nodarbība – gaidīsim 2 – 3 gadus vecas knīpas un knauķus, dalības maksa € 1

17.01. plkst. 18:00

Cikla "Gaismas virzienā" pasākums - tikšanās ar grāmatas "Zīme.Raksts.Nozīme" autori Inesi Krūmiņu

KURSĪŠU PAGASTĀ

23.01. plkst. 19:00

Pasākums „Ceļojumu piezīmes – Austrālija (Sidneja) un
Jaunzēlande” Ezernieces Regīnas Nesteckas iespaidi,
fotogrāfijas un filmas. Pasākums notiek UNESCO LNK
„Stāstu bibliotēkas ietvaros Kursīšu bibliotēkā

Katru darba dienu
14:00 – 17:00

Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”

Katru piektdienu

Dienas centra „Kadiķītis” bērni lasa grāmatas pansionāta „Ābeles” klientiem

20.01.

Barikāžu piemiņas pasākums Lutriņu pamatskolā

25.01. plkst. 15:00

Jauniešu deju kolektīvu sportiskas sacensības sporta
angārā

25.01. plkst. 19:00

Jauniešu deju kolektīvu sadancošana „Dziedāt māku,
dancot māku” Lutriņu klubā

17.-18.01.

Pasākums jauniešiem „Dot enerģiju, motivēt, organizēt”
Kalnu kultūras namā

1.02. plkst. 15:00

Liepājas teātra viesizrāde „Šikās kāzas” (komēdija) Kalnu kultūras namā

LUTRIŅU PAGASTĀ

SALDUS TIRGŪ
18.01.

Teņa dienas tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc
kalendāra Atklātais novada čempionāts basketbolā
Saldus
novada
Atklātais novada čempionāts florbolā
sporta
zālēs
Atklātais novada čempionāts telpu futbolā
Sestdienās
9:30

plkst. Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
kompleksā

NĪGRANDES PAGASTĀ

17.01. plkst. 10:00

Skolu basketbols zonu sacensības 2002.-2004.g.dz. novada sporta zālēs

18.01. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus" – Latvijas
Universitāte Saldus sporta kompleksā

18.01. plkst. 13:00

18.01. plkst. 9:30

Starppagastu sporta spēļu "Dienvidi" šaušana ar pneimatisko šauteni Nīgrandes pagasts

Tiks atklāta klinšu kāpšanas siena, kas uzstādīta par
ELFLA fonda līdzekļiem LEADER+ ietvaros

24.01. plkst. 13:00

24. 01. plkst.
10:00

Skolu basketbols finālsacensības 2002. - 2004.g.dz.
Saldus sporta kompleksā

Izrāde „Sniega puika” Saldus 1. vidusskolas struktūrvienībā “Sātiņi”, autors A.Niedzviedzis. Režisore Sarmīte
Kaufmane

Janvārī

Kultūras namā – vokālā ansambļa mēģinājumi, dramatiskā kolektīva mēģinājumi, folkloras kopas mēģinājumi, mūzikas skolas filiāles deju nodarbības bērniem,
kino seanss bērniem

25. 01.
09:30

NOVADNIEKU PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

plkst.

Starppagastu sporta spēļu "Dienvidi” volejbola sacensības vīriešiem Nīgrandes pagasts

29.01. plkst. 19:30

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus" – BK „Jelgava” Saldus sporta kompleksā

Gaidām sniegu un
salu

Tautas slēpojums „Līkā meža apļi”

Janvārī

Bibliotēkā – turnīrs novusā bērniem, J. Rozentāla mākslinieku grupas darbu izstāde

Pirmais sniegs un Ziemas autoveiklības sacensības „Braucam trasē” Drusals. Sekot reklā- vas lidlaukā
mai

Janvārī

Skolā – neklātienes konkurss „Rīga”, latviešu tautas
dziesmu pēcpusdiena, izstāde „Latviešu tautas folklora”, 7. klases pasākums

18.01. plkst. 13:00

Teņa dienas svinēšana Zirņu pagasta pārvaldes zālītē.
Līdzi jāņem kāds našķis, ticējums vai mīkla

2.02. plkst. 13:00

Sveču dienā svečosimies Zirņu pagasta pārvaldes zālītē, līdzi jāņem sveces dekorēšanai un sveču gali sveču
liešanai

7.02. plkst. 16:00

Meteņu dienas svinēšana pie Zirņu pagastmājas

18.01. plkst. 19:00

Pašdarbnieku vakars

SALDUS TIKS CENTRA IZSTĀŽU ZĀLĒ

Līdz 3.02.

Arta Gustovska personālizstāde „Mežonīgais blūzs”,
ieeja bez maksas
SALDUS JIC „ŠĶŪNIS”

16.01. plkst. 10:00

Bezmaksas seminārs jauniešu uzņēmējdarbības izglītības
veicināšanā
EZERES PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 40, 2014. gada janvāris. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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