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Šajā numurā:
Apsveikumi svētkos

Ārkārtas domes sēde

Labie darbi Saldus novadā

Aktualitātes

> 2. - 4. lpp.

> 4. - 5. lpp.

> 6. - 9. lpp.

> 10. - 11. lpp.

Krāšņi iemirdzas Saldus pilsētas egle
7. decembrī Saldus pilsētas centrs pārvērtās
par mazu Ziemassvētku brīnumzemi, kad kopīgi
tika iedegtas gaismiņas Saldus eglē!
Visa vakara garumā O. Kalpaka laukumā
darbojās svētku tirdziņš, kurā varēja ne tik vien
iegādāties gardumus, ko notiesāt turpat uz vietas,
bet arī jau laikus iegādāties Ziemassvētku dāvanas
saviem mīļajiem.
Uz Saldu bija atbraucis pats Ziemassvētku
vecītis no Ziemupes Rūķupē, kurš devās rotaļās
ar lieliem un maziem, un īpaši iekārtotā teltī bija
iespēja ar vecīti arī nofotografēties.
Par muzikālajiem priekšnesumiem un labu
pašsajūtu rūpējās svētku meistars Kašers un
Eglītes.
Paldies visiem saldeniekiem un pilsētas viesiem
par kopā radīto svētku sajūtu!
Foto: Andrejs Sergejevs

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Saldū ir sācies!
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Pagastu pārvalžu vadītāju sveicieni iedzīvotājiem
ziemassvētkos un jaunajā gadā
Katrs gads ir atkal jauns sākums,
tas dod mums iespēju būt labākiem
nekā vakar, tas sniedz izaicinājumu
sevi pāraugt, pārspēt un pilnveidot!

Lai svētīti, gaiši un brīnumiem
pilni Ziemassvētki un veselības,
saules un gaismas caurvīta
ikviena Jaunā gada diena!

Rubas, Jaunauces un visa Saldus
novada ļaudis, novēlu jums īstus
Ziemassvētkus – baltu sniegu,
mirdzošas leduspuķes un sveču
gaismiņas!

Viktors Drukovskis,
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs

Lai katram visa gada garumā
veselība, darba prieks, dzīvotprieks
un veiksme!
Lai izdodas Jaunais 2019. gads!
Gunta Kalniņa,
Apvienotās Jaunauces un
Rubas pagastu pārvaldes vadītāja

Lai Ziemassvētki Jums atnes ticību
tam, ko visvairāk vēlaties, bet Jaunajā
gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi
piepildīt!
Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu visiem
Saldus novada ļaudīm!
Valdis Gūtmanis,
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes vadītājs

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs
dalāmies savā priekā un cenšamies
palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, sakot
labus vārdus, veltot sirsnīgu smaidu,
dāvājot īpašu dāvaniņu. Būtu bezgala
jauki, ja šī tradīcija nezustu, ja ļaudis
nepazaudētu cilvēcību un sirds siltumu, ticību sev un citiem, cerību un
mīlestību.
Ziemassvētkos lutriņniekiem un
visiem Saldus novadniekiem novēlu,
lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku
gaisma, lai katram sirdī ielīst
Ziemassvētku miers, lai ikviens
varētu izjust savā sirdī to dievišķo
mīlestību, kuru mēs šajos svētkos pie
minam!
Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma
un labestība pavada ikvienu Saldus
novadā visu nākamo gadu, un tikai
gaišas domas lai palīdz veikt lielus un
mazus darbus svētkos un ikdienā!
Līksmus Ziemassvētkus visiem!

Lai Ziemassvētkos mierpilns
vakars paiet kuplā ģimenes lokā, lai
mājās valda sirdsmiers un pārticība.
Lai Jaunais gads nes neizsīkstošas
enerģijas pilnu darba prieku,
drosmīgas idejas un labus darbus.
Mierpilnus Ziemassvētkus un
Laimīgu jauno gadu!
Irēna Grauze,
Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja
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Smeliet gaismas un prieka
mirkļus, tveriet laimi, veiksmi
un iespējas Jaunajā 2019. gadā!
Ineta Ezermale,
Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja

Cienījamie Nīgrandes pagasta un
Saldus novada ļaudis!
Ziemassvētki ir pateicības laiks,
tāpēc gribu teikt paldies visiem labajiem, čaklajiem, draudzīgajiem
ļaudīm, kas ar pozitīvu attieksmi
un darbu veido mūsu Nīgrandes pagasta un Saldus novada ikdienu,
dažādo mūsu dzīvi ar radošām
idejām, ar nesavtīgu darbošanos
kultūras jomā un sportā, ar skaisti sakoptām sētām un pagalmiem.
Paldies ļaudīm, kas ar ikdienas darbu nodrošinājuši veiksmīgu pagasta
un novada attīstību, visiem skolas
jauniešiem, kas ar apzinīgu mācību
un ārpusstundu darbu pilnveidojuši
sevi, darījuši godu mūsu pagastam un
novadam.
Ziemassvētki ir laiks, kad mēs cits
citam vēlam vislabāko, laiks, kad
saprotam, ka nav nekā labāka par
dzīvi…
Šajos
gaišajos
svētkos
samīļosim savus tuvos, dārgos
un mīļos, uzsmaidīsim cits
c itam, pateiksim labus vārdus un
šo sirsnības sajūtu saglabāsim
visu nākamo gadu.
Lai
katrā
mājā
ienāk
Ziemassvētku gaišums, sirds
miers un prieks!
Antra Jermuša,
Nīgrandes pagasta
pārvaldes vadītāja

Pušķojiet egli, cepiet piparkūkas
un dziediet Ziemassvētku dziesmas!
Lai Ziemassvētki katrā mājā ienāk
mīļi un gaiši!
Lai Jaunajā 2019. gadā netrūkst
dzīves prieka, sirds gaišuma un
veiksmes!
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Būsim
viens
pret
otru
labestīgāki,
iejūtīgāki
un
saprotošāki, nezaudēsim cilvē
ciskās vērtības!
Dina Brēdava,
Novadnieku pagasta
pārvaldes vadītāja
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Kļava dīķi tīrīt sola!
Jauns būs gads, būs jauni darbi,
Ka tik visi justos labi!
Lai stipra veselība, cieņpilna
mīlestība, radošas idejas un
darba prieks ir vienmēr kopā ar
mums Jaunajā 2019. gadā!
Ilze Kļava,
Saldus pagasta pārvaldes vadītāja

Es
novēlu
visiem
novada
iedzīvotājiem, lai 2019. gadā izdodas
viss iecerētais.
Bet, lai viss labi izdotos, vajag:
1. Mazāk kritizēt un pelt citus par
viņu izdarīto vai neizdarīto un vairāk
kustēties un darīt pašiem. Vismazāk
kļūdās tas, kurš nedara neko.
2. Nemitīgi pilnveidot sevi – fiziski,
garīgi, tehniski. Katru dienu iemācīties
kaut ko jaunu – mezglu, sakāmvārdu,
dziesmu, pašaizsardzības paņēmienu,
ēdiena recepti.
3. Izvirzīt mērķus dienai, nedēļai,
mēnesim, gadam un mācīties pielikt
spēkus, lai izvēlētos mērķus sasniegtu. Katra, kaut mazākā, uzvara sniegs
gandarījumu un motivāciju darīt
vairāk.
4. Aizmirst vārdus – “Tas nav
iespējams” vai – “Es to nevaru”. 99%
gadījumu šie apgalvojumi izrādās
kļūdaini.
5. Domāt pašiem ar savu galvu.
Laimīgu jauno 2019.
Cūkas gadu!
Gints Homanis,
Pampāļu pagasta
pārvaldes vadītājs

Druvā vardes acis bola,

Gaišām domām un skaistiem
notikumiem piepildītu Jauno
gadu!
Evija Mame,
Vadakstes pagasta
pārvaldes vadītāja

Novēlu ikvienam Saldus novada
iedzīvotājam, lai ziemas Saulgriežu
zvaigznes ienes debesu gaišumu un
mieru Jūsu sirdīs un mājās!
Lai 2019. gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un prieka
mirkļiem!

Visskaistākie vārdi lai atplaukst
sirdī, pavadot, sagaidot, novēlot...
Skaistākās cerības lai dzimst no
jauna – mīlot, ticot un piedodot...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek
rakstīti sirdī, bet atmiņām zūd ikdienas un rūgtuma garša, klāt
Ziemassvētku laiks.
Laiks rit neatkarīgi no notikumiem
mūsu dzīvēs, bet, tuvojoties gadu mijai, allaž aizdomājamies par paveikto – veiksmēm un kļūdām. Ceram,
ka nākošais gads būs labāks nekā
iepriekšējais. Laiks, kurā dzīvojam, ir
gana spraigs un sarežģīts. Daudzi procesi notiek neatkarīgi no mums, tāpēc
visiem mums jābūt gudriem. Katrs
sīkums, katrs smaids un katra asara ir
vajadzīga, lai mēs taptu stiprāki garā,
atvērtāki dvēselē un zinošāki, sperot
savus ikdienas soļus.
Ziemassvētki ir laiks, kad mēs cits
citam vēlam vislabāko. Šajos svētkos
samīļosim savus tuvos, dārgos un
mīļos, priecāsimies par bērniem,
cienīsim sirmgalvjus, uzsmaidīsim
viens otram, pateiksim labus vārdus,
vairāk smaidīsim un nepazaudēsim
šo sajūtu visa gada garumā.
Jaunajā gadā visiem novēlu būt
strādīgiem un taisnīgiem, nelokāmiem
un prātīgiem, labsirdīgiem un
atsaucīgiem!

Kristīna Grosmane,
Zaņas pagasta pārvaldes vadītāja

Lai mums pietiek spēka un
gudrības – saprast to, ko mēs nevaram
mainīt, un lai mums pietiek spēka
mainīt to, ko mēs varam mainīt...
Un galvenais – atšķirt vienu no
otra...
Jaunajā gadā novēlu Eiropas naudu, padomju cenas, čigānu jautrību,
sibīriešu
veselību,
pensionāru
sīkstumu, bezpajumtnieku izturību
un ministru izveicību!
Edijs Mačukāns,
Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs

Īpašas svētku sajūtas, gaišas
domas un cerības Ziemassvētkos un
neiztrūkstošu veselību un panākumus
Jaunajā 2019. gadā ikvienam
Zvārdes pagasta un Saldus novada
iedzīvotājam!
Imants Džulis,
Zvārdes pagasta
pārvaldes vadītājs
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Ko Dzeltenās Cūkas gads sola
Saldus novadam un
pašvaldībai?

Cūkas auglība palīdzēs 2019. gadā Saldus novadā
kovārņu ligzdas nomainīt ar stārķu ligzdām, kā arī veikalos
iegādātais šampanietis būs izteikti “rūgts” šampanietis,
un pāri meklēs veidu, kā šo dzērienu “uzlabot”!

2019. gadā vadības grožus pārņems zemes Dzeltenā
Cūka, kura noslēdz Austrumu kalendāra divpadsmit
gadu ciklu. Dzeltenās Cūkas uzdevums ir rezumēt,
samierināt sastrīdējušos, ieviest korekcijas sašķobījušās
attiecībās.

Dzeltenā Cūka īpašu uzmanību pievērš attiecībām,
līdz ar to centīsies samazināt administratīvo slogu
un pastiprināt sadarbības ietekmi dažādu jautājumu
kārtošanā. Cūkas nepatika pret strīdiem minimizēs
iespēju pašvaldībai iesaistīties dažādās tiesvedībās un
lietu kārtošanas kompetentajās iestādēs.

Atrodoties Dzeltenās zemes cūkas aizgādībā, 2019.
gads solās būt produktīvs un veiksmīgs. Cūkas gadā Saldus novada pašvaldību nebaidīs problēmas un šķēršļi, jo
tā ir koncentrējusies uz mērķu sasniegšanu. 2019. gada
horoskops pašvaldībai sola virzību uz priekšu finanšu,
darba un attiecību jomā.
Saldus novadam Dzeltenā Cūka sola kardinālas
pārmaiņas ārējā tēlā, iespējams, 2019. gadā Saldus novads
bieži dzirdēs – “Nepazinu, būsi bagāts”!
Cūka prot labi rakt, tas nozīmē, ka finanšu gads būs
labvēlīgs, bet nauda nekritīs no debesīm. Vajadzēs daudz
strādāt, lai sakrātu lielāku summu un sasniegtu iecerētos
mērķus. Īpaša uzmanība finansēm būs jāpievērš gada
pirmajā pusē, jo zvaigznes ir miglā tītas un tulkošanai nepadodas!
Cūkas darbīgums un rakšanas kāre nesola pašvaldībai
mierīgu gadu attīstības jomā! Realizējamo projektu
skaits pieaugs! Tas prasīs lielu piepūli gan fiziskajā, gan
psiholoģiskajā plānā, tomēr lielā ieguldītā darba rezultāti
kļūs arvien pamanāmāki un sataustāmāki! 2019. gads būs
ļoti nozīmīgs pašvaldības turpmākās attīstības virzie
nu definēšanā, un Cūka, rezumējot iepriekšējā periodā
paveikto, spēs palīdzēt jauno plānu kalšanā!

Cūkas gads sola reālu iespēju atbildēt uz daudziem
jautājumiem, kuru risināšana iesākās labu laiku atpakaļ.
Zināšanu apguve novadā tiks nodrošināta labā kvalitātē,
piekļuve zinībām tiks nodrošināta, tomēr svarīgi lēmumi
būs jāpieņem, lai nākamais 12 gadu cikls izglītojamajiem
un izglītotājiem nestu tikai un vienīgi pozitīvus un
augšupejošus rezultātus. Iespējamas dažas neērtības
izglītošanās procesa tehniskajā risinājumā, tomēr Cūka
sola, ka, mierīgi paciešot neērtības, pārmaiņu rezultāts
būs iespaidīgs!
Ņemot vērā Saldus novada pašvaldības neatlaidību un
neizsmeļamo optimismu, smalku humora izjūtu, prasmi
pasmieties par savām kļūdām, kā arī spēju mācīties no
katras neveiksmes – 2019. gads Saldus novadam un
pašvaldībai kopumā būs veiksmīgs, notikumiem bagāts
un uz attīstību virzīts!
Laimīgu Jauno 2019. gadu!
Astrologu biedrība “SNP-2019”

Cūka ir auglīgs dzīvnieks, tātad, darba un klientu
pašvaldībai netrūks. Protams, ne visiem Cūka patīk (nu
nevar salīdzināt ar Kaķi vai Suni)! Tomēr patikšana vai
nepatikšana neietekmēs pašvaldības klientu apkalpošanas
kvalitāti un efektivitāti 2019. gadā!

notika ārkārtas Saldus
novada domes sēde
6. decembrī ārkārtas Saldus novada domes sēdē tika
izskatīti un pieņemti 5 lēmumi.
Tika izdarīti tehniski grozījumi Saldus novada domes
2009. gada 17. decembra sēdes lēmumā “Par pilsētas un
lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu
zemes reformas pabeigšanai Saldus novadā” un precizēti
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3 īpašumu kadastra apzīmējumi.
Lai projektu pieteikumos norādītie rādītāji atbilstu
Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam
investīciju plānam, dome nolēma apstiprināt aktualizētu
Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam
investīciju plānu un investīciju plāna pielikumus.
Tika pieņemti lēmumi par diviem projektu pietei
kumiem:
• uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru,
kā ietvaros plānota Kuldīgas ielas pārbūve, ietverot
pie ceļa infrastruktūras nelielu publisku stāvvietu un
gājēju-veloceliņa izbūvi, ielas apgaismojuma pārbūvi,
lietus ūdens kanalizācijas tīklu un drenāžas izbūvi,
ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un elektronisko
sakaru, elektrisko ārējo tīklu, siltumapgādes ārējo tīklu
pārbūvi, lai novērstu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamās infrastruktūras bojāšanās risku, kā arī
jaunu posmu izbūvi, nodrošinot šī pakalpojuma pieejamību
komersantiem;
• Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam
pieguļošās teritorijas revitalizācija, kā ietvaros
plānota Brīvības ielas, Slimnīcas ielas un Ezera ielas

2018. GADA DECEMBRIS
 rustojuma pārbūve, paredzot lokveida krustojumu,
k
divu publisku stāvlaukumu, gājēju-veloceliņu, lietusūdens
atvades sistēmu izbūvi un apakšzemes komunikācijas,
kas ietver ūdensvadus un saimniecisko kanalizāciju
pārbūvi, lai novērstu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamās infrastruktūras bojāšanās risku, kā arī
jaunu posmu izbūvi nodrošinot šī pakalpojuma pieejamību
komersantiem.
Dalībai Saldus novada pašvaldības sadraudzības
partnera Līderbahas (Vācijā) rīkotajā gadu mijas
pasākumā komandēti Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts un domes deputāts Aidis Herings.
Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība

Futbolam Saldū ir nākotne!
saviem personiskajiem plāniem Latvijas futbola prestiža
celšanā, īpašu uzsvaru liekot uz mērķi – izveidot futbolu
par tautas kustību, kas būvētu pamatu arī profesionālā
futbola līmeņa paaugstināšanai. Šobrīd Latvijas futbola
problēmas ir visiem zināmas, situācija futbolā ir gana
sarežģīta dažādu objektīvu un subjektīvu apstākļu dēļ,
tomēr zināmu gandarījumu sniedz U - 17 un U - 19 Latvijas
nacionālo izlašu sniegums un jauno futbolistu motivācija.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts atzīmēja, ka Saldus novadā futbols ir populārs sporta veids, ko pierāda
lielais audzēkņu skaits sporta skolā, arī infrastruktūra tiek
kārtota, un nākamgad jaunie futbolisti varēs trenēties uz
mākslīgā seguma futbola laukuma pie Saldus vidusskolas.
Protams, ieguldījumu infrastruktūrā nekad nevar būt par
daudz, tādēļ pašvaldība ir ļoti ieinteresēta ciešā sadarbībā
ar LFF.

6. decembrī pie Saldus novada domes vadības viesojās
Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars
Gorkšs.
Tikšanās notika pēc Latvijas Futbola federācijas vadības
ierosinājuma, un tajā piedalījās Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts un domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups.
LFF prezidents Kaspars Gorkšs uzteica Saldus novada
pašvaldības ieinteresētību par futbola attīstību novadā,
ieguldot līdzekļus gan sporta infrastruktūras izveidošanā,
gan futbola programmas stiprināšanā Saldus sporta skolā,
gan futbola popularizēšanā kopumā!
Federācijas prezidents pastāstīja par federācijas un

Domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups
akcentēja dažādus veidus, kā bērni un jaunieši tiek
ieinteresēti iesaistīties futbola spēlēšanā – 2018. gadā tika
organizētas futbola vasaras nometnes, kuras finansiāli
atbalstīja pašvaldība, un vecāku līdzdalības maksa
bija ļoti demokrātiska, Saldus sporta skolas mājas lapā
regulāri un plaši tiek atspoguļotas ar futbolu saistītās
aktivitātes un tiek domāts par arvien plašāku Saldus futbola popularizēšanu sociālajos tīklos.
Rezumējot tikšanos, tās dalībnieki vienojās par dažiem
kopīgi organizējamiem pasākumiem 2019. gadā, kā arī
ciešākas sadarbības veidošanu, lai Saldus varētu kļūt par
futbola reģionālo centru!

Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība
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2018. gadā Saldus novada pašvaldība ieguldīja vairāk kā
10 000 000 eiro infrastruktūras uzlabošanā, veicot gan
lielus un pamatīgus, gan mazākus, bet ļoti noderīgus darbus
Saldus pilsētā
Saldus pilsētā notika aktīvs darbs
pie projektiem, kuru realizācijai
piesaistīti ārējie finanšu līdzekļi.
Lai veicinātu uzņēmējdarbību,
Saldus pilsētā jau ir realizēti 2
un uzsākts 1 liels ielu pārbūves
projekts:
• Pārbūvēts Tirgotāju un Peldu
ielu brauktuves un ietvju segums,
lietus ūdens kanalizācijas tīkli,
elektroapgādes ārējie tīkli, savukārt
Tirgotāju ielā pārbūvēti arī ūdens
apgādes un kanalizācijas tīkli un
Peldu ielā izbūvēti jauni ūdensvada
un sadzīves kanalizācijas tīkli.
• Pašvaldības autoceļa “Gaļas
kombināts-Straumēni”
teritorijā”
ietvaros izbūvēti 475m autoceļa,
apvienotais gājēju-veloceliņš, ceļa
apgaismojums
un
apakšzemes
komunikācijas, kas ietver ūdensvadus
un saimniecisko kanalizāciju, kā arī
lietus ūdens atvades sistēmu 486m
garumā.
• Tika uzsākta un nākamgad tiks
pabeigta Lielās ielas pārbūve, t.sk.
gājēju-veloceliņa izbūve posmā no
Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas
pieslēguma aplim, projekta ietvaros tiks izbūvētas un pārbūvētas
apakšzemes komunikācijas, t.sk. lietus
ūdens kanalizācijas tīkli un drenāža,
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli,
tiks veikti elektronisko sakaru ārējo
tīklu un ielas apgaismojuma pārbūves
darbi.
Paralēli lielajiem būvniecības
p rojektiem ir īstenoti arī vairāki
mazāka apjoma, taču ne mazāk
nozīmīgi projekti:
• Tika veikts pētījums, lai apzinātu
strauta foreļu/taimiņu izplatību, to
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populācijas struktūru, stāvokli un
nozīmīgākos eksistences ietekmējošos
faktorus Cieceres upē Saldus pilsētas
teritorijā, kā arī lai noskaidrotu 2016.
un 2017. gadā veiktās strauta foreļu
mazuļu ielaišanas efektivitāti un
identificētu iespējamos pasākumus
strauta foreļu/taimiņu populācijas
stāvokļa uzlabošanai Cieceres upē.
• Sadarbībā ar biedrību “Saldus
makšķernieku klubs” un Saldus
novada pašvaldības policiju ir īstenots
projekts “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Saldus novadā”. Šī
projekta ietvaros, lai uzlabotu zivju
resursu aizsardzības pasākumus, ir
iegādāta laiva, laivas dzinējs, laivas
papildaprīkojums un transportēšanas
piekabe, kas uzlabos kontroli un
samazinās malu zvejniecību Saldus
novadā esošajās ūdenstilpēs, tajā
skaitā Ventas un Cieceres upēs, kur
koncentrējas liels daudzums zivju, tai
skaitā lašveidīgās.
• Noslēgumam tuvojas projekts
“SAREDZI CITĀDĀK”. Tā ietvaros ir
iegādāts IT aprīkojums, kas pielāgots
personām ar redzes traucējumiem,
kas atrodas p/a “Sociālais dienests”
un Ģimenes atbalsta dienas centrā,
uzstādīts interaktīvs informācijas
stends pie
O. Kalpaka laukuma,
kā arī noorganizēti divi izglītojoši
pasākumi sabiedrības izpratnes
veicināšanai.
• Tuvojas noslēgumam projekts
“Dabas tūrisms visiem”. Ar šī projekta palīdzību Saldus novada tūrisma
objektu saraksts papildināts ar vēl
vienu lielisku un pamanāmu objektu–
putnu novērošanas torni pie Sātiņu
dīķiem.
• Viens no Saldus pilsētā
pamanāmākajiem
darbiem
ir
iesāktie vērienīgie būvdarbi projektā

“Energoefektivitātes paaugstināšana
sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6,
Saldū”, kuru rezultātā Saldus sporta
skolas vecā sporta nama ēka tiks
pārbūvēta par modernu sporta halli.
• Iesākti arī Nākotnes dīķa tīrīšanas
darbi, t.i. lietus ūdens atvades kanāla
segtās daļas izbūve no Nākotnes
kvartāla uz Cieceres upi.
Izmantojot tikai pašvaldības
budžeta līdzekļus, realizēts:
• Saldus PII “Īkstīte” tikusi ne tikai
pie jaunas un krāsainas fasādes, bet
arī pie labiekārtotas teritorijas.
tuvojas
ielu
• Noslēgumam
a pgaismojuma pārbūves darbi Striķu
ielā (posmā no Līkās ielas līdz
Ganību ielai), Bērzu ielā (posmā no
Striķu ielas līdz Lauku ielai), Meža
ielā (posmā no Līkās ielas līdz Bērzu
ielai) un Lauku ielā.
• Pabeigti Veides kapu būvniecības
darbi – izbūvēta kapu teritorija
ar nožogojumu, veikti teritorijas
labiekārtošanas darbi – izbūvēts
stāvlaukums, veikts kapu vietu
sadalījumu, izbūvēti celiņi, iekārtotas
ūdens ņemšanas vietas, veikta
apzaļumošana.
• Izbūvēta bērnu rotaļlaukuma
pamatne 360 kv.m. platībā pie
Dzirnavu ielas 11, kur 2019. gadā
plānots uzstādīt modernas rotaļu
iekārtās.
• Veikti Jelgavas ielas seguma
atjaunošanas darbi, kā arī Saldus
pilsētas grants ielām (Varavīksnes
un Zaļajai ielai) tika uzklāts asfalta
frēzmateriāls.
Ja iepriekš minētajos projektos
darbi ir jau pabeigti vai arī tuvojas noslēgumam, tad projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo
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izglītības iestāžu mācību vides
modernizēšana” vērienīgie darbi ir
tikai pašā sākumposmā. Būvdarbi
iesākti ar Striķu sākumskolas pārbūvi,
kuras jaunajā korpusā plānots izveidot
ergonomisku mācību vidi un ieviest
modernus IT risinājumus.
Savu kārtu vēl gaida Saldus
pamatskola (plānota jauna skolas kor
pusa būvniecība, esošās demontētās
ēkas vietā, izveidojot telpu bloku ar
dabas zinību, moderno tehnoloģiju/
valodu
kabinetiem,
praktisko
darbu laboratorijām, mājturības
telpām), Saldus vidusskola (plānots
modernizēt
mācību
kabinetus,
pārbūvēt un aprīkot sporta laukumu) un Cieceres internātpamatskola
(plānota esošās sporta zāles pārbūve
par multifunkcionālu telpu).
Apvienotā Jaunauces un
Rubas pagasta pārvalde
• Veikta Jaunauces pagasta autoceļa
“Zvejnieki – P96” un Rubas pagasta
autoceļa Kalnāji -Friķi” pārbūve.
• Realizēta dzīvojamās mājās
“Ceļinieki” nojaukšana un degradētās
vides sakārtošana.
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Apvienotā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastu
pārvalde
• Veikts Jaunlutriņu bibliotēkas
telpas grīdas remonts, iegādāti jauni
grāmatu plaukti.
• PII “Vāverīte” ēkā veikta
zāles grīdas seguma nomaiņa uz
trīsplākšņu parketu, izbūvēti iekārtie
griesti koridorā un divās nodarbību
telpās, iegādātas mēbeles bērniem.
• Izremontēts un aprīkots ar
mēbelēm kabinets sociālajiem darbiniekiem
individuālo
pārrunu
veikšanai (tautas namā).
• Tautas nama zālē noslīpēta parketa grīda un atjaunots segums.
• Atjaunots un izbūvēts no jauna
ielu apgaismojums no autobusu pieturas līdz PII “Vāverīte”.
• Ar emulsiju un šķembām atjaunots asfalta segums Sediņu ielā 200
m garumā.
• Uzstādīti divi granulu apkures
katli.
• Veikts remonts katlu mājā un
granulu noliktavā.

• Sadarbībā ar novada pašvaldību
un Latvijas Sarkano Krustu slēgtajā
Rubas internātpamatskolā tiek veidots
Sociālās aprūpes centrs “Ruba”.

• Izremontētas Šķēdes bibliotēkas
telpas, iegādāti jauni grāmatu plaukti
un bibliotēka pārvietota uz citām
telpām.

• Jaunauces un Rubas pagastu
autoceļus uztur un labo VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”, SIA “Ceļu
būvnieks”, SIA “ICU projekti”, ”SIA
“Aivel”, zemnieku saimniecības
“Madariņas” un “Buciņi”.

• Veikts katlumājas remonts,
iebetonēta grīda granulu noliktavā.

• Tika veikti remontdarbi Rubas
pamatskolā, kur izremontēts skolas
vestibils, ierīkota video novērošana,
internātskolas ēkā pie sporta zāles
ierīkotas
duškabīnes,
izbūvētas
meiteņu un zēnu ģērbtuves.
•
Nepārtraukti
tiek
veikti
restaurācijas
un
remontdarbi
Jaunauces muižas pils ēkā.

• Uzstādīti divi granulu apkures
katli.
• Izbūvēts ielu apgaismojums no
autobusu pieturas uz daudzdzīvokļu
māju “Rozes”. Nomainīts jumts
pakalpojumu centram.
Ezeres pagasta pārvalde
• Grants ceļa seguma remontdarbi
posmā Ezere-Grieze 3,3 km garumā.
• Ezeres skolas ēkas piebūvē
nomainīti logi un ārdurvis.

• Ezeres skolas ēkā veikts sporta
zāles kosmētiskais remonts.
• Veikts Ezeres kultūras namā foajē
kosmētiskais remonts.
• Labiekārtota Ezeres pirmsskolas
teritorija un izremontētas bērnu
grupiņu telpas.
• Ezeres pagasta Centra ielā daļēji
izbūvēts gājēju celiņš.
• Sadarbībā ar Ezeres makšķernieku
klubu rekonstruētas Sestes slūžas.
• Sadarbībā ar biedrībām “Mūsu
ligzda” un “Pa sentēvu pēdām” Ezeres
pagasta skolas dārzā labiekārtots un
atjaunots Mazpulku skvērs.
Kursīšu pagasta pārvalde
• Kursīšu medpunkta telpās veikts
remonts, nomainītas durvis un atjaunotas mēbeles, lai varētu sniegt
pilnvērtīgu
medicīnisko
aprūpi
iedzīvotājiem.
• Saldus novada pašvaldības
Kursīšu pamatskolā tiek realizēts
Erasmus+,
pamatdarbības
Nr.2
(KA2) Stratēģiskās skolu partnerības
projekts
“Analizējam
morālās
vērtības filmās un rīkojamies”.
Skolotāji un bērni piedalījušies
mācīšanas un mācīšanās apmaiņas
aktivitātēs Grieķijā, Rumānijā. Projekta dalībnieki no četrām valstīm–
Rumānijas, Grieķijas, Itālijas un
Turcijas 2018. gada oktobrī viesojās
Latvijā, Kursīšu pamatskolā, kur iepazina Latvijas un Saldus novada
kultūru, tūrisma objektus, veica projekta aktivitātes.
Lutriņu pagasta
pārvalde
• Tika atklāta Lutriņu pamatskolas
sporta halle.
• Ekspluatācijā tika nodots autoceļa
“Dadzīši - Pēķi” posms 2,05 km
garumā.
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• PII “Kāpēcītis” tika sakārtota
ugunsdrošības sistēma, nokrāsotas
grupiņu telpu sienas, labiekārtots
rotaļu laukums, kā arī sakārtota
ventilācijas sistēmas darbība un
iegādāti 2 jauni gāzes apkures katli.
• Pašvaldībai piederošajās dzīvo
jamajās telpās vecie logi nomainīti uz
jauniem PVC logiem (10 gab.).
• Tika izstrādāta koncepcija atpūtas
un sporta parkam “Ābeļdārzs”, kuru
pagasta pārvalde plāno īstenot jau
2019. gadā, piesaistot dažādu projektu
finansējumu.
• Projekta “Esam kopā dabā!”
ietvaros ar Lutriņu pagasta pārvaldes
līdzdalību Namiķu birzīte tika iztīrīta
no sausiem zariem, ielūzušiem
kokiem, liekiem krūmiem, tika attīrīta
vieta takas izveidei, ar smilts-grants
maisījumu un blietēšanu izveidota
taka, izkopta un izveidota telšu vieta
ar 2 ugunskuru vietām, labiekārtota
Namiķu birzītes teritorija, salabojot
un krāsojot atpūtas soliņus.
• Lutriņu pamatskolā atsevišķās
telpās pašu spēkiem tika veikts
kosmētiskais remonts, no vecās
skolas uz bijušām skolas bibliotēkas
telpām tika pārvietota amatu mācības
klase, bet skolas bibliotēka iekārtota
skolas ēkas 2. stāvā.
• Lutriņu kluba telpas tika
sakārtotas saskaņā ar ugunsdrošības
prasībām,
tika
izremontētas
Lutriņu kluba ģērbtuves un veikti
elektromontāžas, ārdurvju/iekšdurvju
montāžas, papildus izejas ārdurvju
montāžas darbi.
Nīgrandes
pagasta pārvalde
• Valsts aizsardzības mācības
programmas īstenošanai, Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolā (Kalnu
4) izremontēts pirmā stāva gaitenis,
šautuve, inventāra noliktava, ieroču
noliktava, divas dušu telpas un divas
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tualetes. Divās mācību klasēs un
skolas internāta pirmā stāva gaitenī
nomainīts grīdas segums.

Kūdras ceļš-Ķesteri-Pampāļu ceļš,
Spolēni-Vītiņi, Pampāļu ceļš-Puķu
kalni.

• Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskolā (Ventas ielā 1) izremontēta
vestibila telpa, kas aprīkota kā
ģērbtuve un iegādātas jaunas mēbeles
ģērbtuvē.

• Ar pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības spēkiem veikta Sātiņu
pamatskolas ēkas pirmā stāva telpu
pielāgošana bērnudārza vajadzībām,
kā arī nodrošināta vides pieejamība
Ēvaržu bijušā medpunkta telpām.

• Nīgrandes pagasta kultūras
namam iegādāta jauna apskaņošanas
iekārta.
• Kalnu sporta zālē iegādāts un
uzstādīts elektroniskais tablo.
• Pārrobežas projekta ietvaros
izveidotas divas laivu piestātnes Ventas krastā un labiekārtota teritorija,
• Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros
tiek mainīts jumta segums internāta
ēkai un sakārtots zēnu mājturības
kabinets.
• Nīgrandes pagasta mūzikas skolā
uzstādīta apsardzes sistēma.
• Nīgrandes sporta zālē izremontēta
un aprīkota bērnu istaba, kur bērniem
spēlēties, kad vecāki sporto.
• Izgatavoti un uzstādīti soli Dziru
un Bandzeru kapsētās.
• Atjaunoti grāvji autoceļam A020
Pienotava-Lietuva 4 km Nīgrandes
pagastā.
• Atjaunots vienlaidus asfaltbetona
segums Sporta ielas posmam.
Novadnieku
pagasta pārvalde
• Nosiltināta ēka “Mežvidi” un
nomainīti logi sporta zālei.
• Rekonstruēti ceļi Lazdu ielaBrigas-Zvārdes
pagasta
robeža
2,98 km garumā un Kūdras ceļšKaplūži-Ēvarži 3,23 km garumā.
• Veikti remontdarbi
pamatskolas ēkā.

Sātiņu

• Remontēti pašvaldības autoceļi:

Pampāļu
pagasta pārvalde
• Ar absolventu atbalstu tika
veikts Pampāļu pamatskolas foajē
grīdas remonts un vienas klases pilns
remonts.
• Pampāļu pamatskolas struktūr
vienībā PII “Pumpuriņš” tika veikts
vingrošanas zāles remonts.
• Pēc veco apkures katlu nomaiņas
un apkures sistēmas modernizācijas
PII “Pumpuriņš” ir moderna, uz
granulām darbināma katlu māja.
Sistēma pilnīgi automātiska, un tās
vadība notiek attālināti.
• Veikts remonts kultūras nama
t ualetes telpās.
• Iegādātas modernas klavieres,
kuras tiek aktīvi izmantotas kultūras
pasākumos un pulciņu nodarbībās.
• Ikdienā tiek apsaimniekoti
pagasta ceļi. Uz viena no tiem –
Tālivaldi-Kražas šogad tika veikti
nopietni pārbūves darbi, tāpat tika
uzbērta un nostiprināta ceļa P107Zaļmugures visnoslogotākā daļa.
• Remonta un renovācijas darbi
tika veikti Pampāļu centra katlu mājā:
tika nomainīts viens apkures katls un
veikts katlu mājas dūmvada remonts.
• Divas daudzdzīvokļu mājas
sekmīgi
piesaistīja
novada
pašvaldības atbalsta finansējumu
darbiem
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes uzlabošanā, kā
rezultātā pieejamais finansējums
dubultojās.
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Saldus pagasta pārvalde
• Druvas iedzīvotāji oktobra
beigās tika pie jauna asfalta seguma
centrālajā ielā, daļa no vecā asfalta
tika uzbērta uz celiņa, pa kuru skolēni
no rītiem dodas no autobusa pieturas
gar dīķi uz skolu.
• Tika izremontēta Druvas kultūras
nama zāle, kurā tagad ir skaisti
griesti un atjaunota parketa grīda,
regulējams apgaismojums un stilīgas
sienas lampiņas, jauna bīdāmo durvju
starpsiena un elegantas divviru durvis.
• Druvas vidusskolā ar krāsainām
flīzītēm izremontētas ģērbtuves un
dušas pie sporta zāles. Labs stimuls
bērniem, īpaši tiem, kuri iesaistījušies
projektā “Sporto visa klase”.
• Saremontēta kanalizācijas trase
pie PII “Graudiņš” teritorijas.
• Tika veikts atdzelžošanas
sistēmas kapitālais remonts.
• Notiek
būvniecība.

jaunās

katlu

mājas

• Lai nopietnāk pievērstos enerģijas
taupīšanai, kopā ar Druvas vidus
skolu un biedrību “PASSIVE HAUSE
LATVIJA” novembrī tika uzsākta
projekta
“Esi
energoefektīvs!”
realizēšana.
• Tiek gatavots projekts centra dīķu
tīrīšanai un meklēti varianti centrālās
kanalizācijas sistēmas paplašināšanai
ciematā.
• Iesākts ideju uzmetums LEADER
programmas kopprojektam par jauna
zobārstniecības kabineta iekārtošanu
Druvā.
Vadakstes
pagasta pārvalde
• Ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektu fonda
LEADER līdzekļiem ir izbūvēta
apkures sistēma Vadakstes pagasta
Tautas namā, sniedzot iespēju baudīt
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pasākumus siltās un mājīgās telpās,
izmantojot dabai draudzīgu, ekonomisku apkures veidu.
• Ar ELFLA projektu līdzekļu
palīdzību
ir
atjaunoti
divi
pagasta
grants
ceļu
posmi:
Lieldeģi-Kalnmuiža (0,00-1,167 km)
un Brauži-Mazdaģi (0,00-0,541 km).
• Pirmsskolas telpās nomainīti
radiatori.
• Vasarā tika veikti Vadakstes pagasta katlumājas dūmvada oderēšanas
un Vadakstes pils skursteņu tīrīšanas
darbi.
• Nomainīta Vadakstes muižas pils
ēkas elektroinstalācija.
• Sporta zālē būs 4 reizes
ekonomiskāks apgaismojums, tā
taupot gan enerģiju, gan budžeta
līdzekļus.
Zaņas pagasta pārvalde
• Pie Zaņas pamatskolas tika
paplašināts stāvlaukums, lai Zaņas
iedzīvotājiem tas kļūtu pieejamāks,
jo bijusī Zaņas skolas ēka kļūst par
pagasta administratīvo centru. No šī
gada šajā ēkā atrodas Zaņas pagasta
pārvalde, sociālā darbiniece, dienas
centrs,
bibliotēka,
bērnudārzs,
Latvijas Sarkanā krusta filiāle,
Latvijas pasta filiāle, kultūras darba
organizatore, vēstures krātuve, kā arī
vienu reizi mēnesī pieejami psihologa
un atkarības speciālista pakalpojumi.
Ēka ir kā kultūras centrs – notiek
kultūras pasākumi, darbojas vairāki
amatieru mākslas kolektīvi.
• Pamatskolas saimniecības ēkai
nomainīts jumta segums un salabota
jumta konstrukcija.
• Izremontēts pamatskolas ēkas
otrā stāva gaitenis. Šobrīd tiek
remontētas vairākas telpas un aktu
zāle. Nomainītas ārdurvis, izgatavots
panduss, pielāgotas vairākas telpas
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
• Turpinās remontdarbi Zaņas

sporta angāra telpās. Tiek remontētas
divas telpas aptiekai, vestibila telpa.
Izremontētas divas telpas ģimenes
ārsta praksei.
• Brīvdabas estrādei izgatavoti jauni soli un galdi.
• Apzaļumota Zaņas pagasta teritorija – iestādīti kociņi.
• Remontēti pagasta
nomainīta caurteka.

autoceļi,

Zirņu pagasta pārvalde
• Pārbūvēts Zirņu pagasta autoceļš
Akmeņkaļi-Bāliņu birzs.
• Nomainīts jumta segums Zirņu
pamatskolas sporta zāles blokam un
nelielai skolas daļai.
• Veikti jumta seguma remontdarbi bijušās Kurzemītes pamatskolas
sporta zāles jumtam.
• Sakārtotas vides pieejamības
prasības pagasta pārvaldes ēkai –
labierīcības telpas pārbūve atbilstoši
prasībām un pandusa uzstādīšana pie
ieejas ēkā.
• Daļēji nomainīti novecojušie
grāmatu plaukti Zirņu pagasta
bibliotēkā.
Zvārdes pagasta pārvalde
• Pilnībā izremontēta un aprīkota
Striķu sākumskolas tualešu telpa,
izbūvējot sanitārās kabīnes, izlietnes,
duškabīni un ārējo kanalizāciju.
• Uzklāts melnais segums paš
valdības autoceļam Skola-Laucenieki, lai sabiedriskais transports spēj
veikt skolēnu pārvadājumus, braucot
tikai pa melno segumu maršrutā
Saldus-Striķu skola-Striķi.
• Iegādāts un uzstādīts priekškars
un aizkari Striķu kultūras nama
skatuvei, kā arī skatuves priekškara
aizvēršanas - atvēršanas mehānisms.
• Pabeigti būvdarbi tiltam pār
“ Mazupi” uz pašvaldības autoceļa
Zvārdes centrs-Brocēnu l.t. robeža.
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Labdarības projekts Latvijas simtgadē
“ZIEDOSIM 100” Saldus novadā
Jau septembrī mūs, sociālos darbiniekus, uzrunāja mācītājs Dāgs
Demandts no ASV ar vēstuli e-pastā.
Vēstulē viņš skaidroja, ka Daugavas Vanagi ASV organizē labdarības
projektu Latvijas simtgadē “Ziedosim
100” un viņš ir projekta vadītājs.
Labdarības mērķis ir atbalstīt 200
Latvijas trūcīgus bērnus un bāreņus
Latvijas simtgadē. Ziedotāji ir ASV
latvieši, un līdz šim saziedoti ir 22
000 ASV dolāri. Mācītājs Dāgs lūdza
sociālos darbiniekus apzināt sava
novada trūcīgo ģimeņu konkrēto
situāciju un uzrunāt tās par iespēju
saņemt labdarības ziedojumu. Saldus
novadā tāda iespēja tika paredzēta
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desmit skolas vecuma bērniem.
Piedāvājums bija konk rēts– ziemas
virsjakas, ziemas zābaki, botes, tāpēc
uzrunātajām ģimenēm bija jārīkojas
atbildīgi, jo bija jāiesniedz bērna auguma un kājas izmēri. Latvijā tikšanās
ar bērniem un dāvanu dalīšana notika
no 19. līdz 23. novembrim. Ar Saldus
novada bērniem komanda tikās 19.
novembrī Sociālā dienesta ģimenes
atbalsta dienas centrā, Skrundas ielā
5. Komanda bija 10 cilvēku sastāvā –
divi jaunieši no Latvijas, bet pārējie
no ASV un Kanādas. Visi ārzemnieki
runāja latviešu valodā ar komisko akcentu. Bērni bija ieradušies kopā ar
saviem vecākiem un atbalstītājiem–
mazākajiem brāļiem un māsām.

Divu stundu garo pasākumu vadīja
mācītājs Dāgs Demandts. Tikšanās
sākās ar iepazīšanās apli. Komandas
dalībnieki nosauca savu vārdu, cik
gadi, kurā vietā konkrēti ASV un
Kanādā dzīvo un ar ko viņi lepojās,
būdami latvieši. Citam tā bija latviešu
valoda, citam latviešu strādīgums,
dziesmas, Latvijas daba, utt.
Tālāk iepazīšanos turpināja mūsu
bērni un vecāki. Jāatzīst, ka bērni bija
droši, bija ko teikt, katrs pateica, ar ko
lepojas.
Viena mamma teica – man ir 45
gadi, esmu ukrainiete, esmu lepna, ka
varu dzīvot Latvijā, un tie jau ir 32
gadi, lepojos, ka varu audzināt sa-
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vus bērnus Latvijā, lepojos, ka protu
latviešu valodu. Šeit atskanēja aplausi. Turpinot iepazīšanos, kartē bija
jāparāda Latvija, ASV un Kanāda,
un arī Austrālija. Aktīvi bija puiši.
Pat pa diviem steidzās pie kartes, lai
parādītu – te!

demonstrējumiem bira jautājumi.
Cik nūjas Tev ir bijušas, cik nūja
smaga, vai esi kādu salauzis, no kāda
materiāla ir nūja, cik tāda maksā,
jautājumi par sāpēm un zilumiem.
Aktivitātes noslēdzās ar kustību
spēli, kurā piedalījās pilnīgi visi.

Pēc iepazīšanas un lepošanās
tūres visi klātesošie sadalījās divās
komandās – “Patrioti” un “Ozoli”. Komandām bija jāpelna punkti
par zināšanām prāta asināšanas
spēlē par divām tēmām – “Latvija”
un “Latviešu pasakas un teikas”.
Uzvarēja draudzība.

Noslēgumā bērni saņēma gaidīto.
Jakas vilka mugurā, apavus kājās.
Mugura iztaisnojās, un smaids rotāja
vaigu. Papildus katram vēl dāvanā
Zvaigznes ABC dāvanu karte un
“Laimas” šokolādes tāfelīte.

Nevarēja noklusēt savas zināšanas,
un tās tika izsauktas skaļi. Jāatzīst,
ka daži jautājumi bija sarežģīti, un
dažkārt ļoti noderēja tētu un mammu
zināšanas.
Pēc tam Rūdolfs no
Latvijas iepazīstināja ar sporta veidu,
kurā jau astoņus gadus gūst labus
panākumus. Tas ir florbols.
Pēc

viņa

stāstījuma

un

Arī
mazajiem
atbalstītājiem
bija ko, darīt - kā rupjmaizes rikā
iekodās šokolādē. Klātesošie baudīja
piparmētru un augļu tēju un mielojās
ar Sociālā dienesta sarūpētajiem
gardajiem cepumiem.

ir 13 punkti 4 Latvijas novados un
Rīgā, sociālajos dienestos, bērnu namos, bērnu un ģimeņu atbalsta centros un labdarības organizācijās.
Tiks izdalītas 63 ziemas virsjakas,
63 ziemas zābaki, 27 botes, Zvaigznes ABC dāvanu kartes, “Laimas”
“Krējuma” šokolādes tāfelītes, 5 stipendijas LV audžuģimenēm un centram “Marta”, velo trenažieris un galda spēles Lejasstrazdu bērnu namam,
projektors un ekrāns bērnu atbalsta
centram “Roku rokā”, dāvanu kartes
1 leģionāram un 1 simtgadniecei.

Projekta komandas maršruts ir
Rīga – Saldus – Lejasstrazdi – Dobele – Jelgava – Viesīte – Sunākste
– Varakļāni – Ludza – Lubāna –
Madona – Vecpiebalga – Rīga. Tie

Paldies!

Inese Auziņa,
Zvārdes un Saldus pagastu sociālā
darbiniece

Sveiciens no Pampāļiem!

Ar bērnu smaidiem un viņu jautro čalošanu ikdienu
atdzīvojas Pampāļu dienas centrs.

Dienas centra biežākie apmeklētāji šobrīd ir skolas
bērni, kuri pēc mācību stundām vēlas kopīgi pavadīt brīvo
laiku. Interesanti vērot, kā jaunāko klašu skolēni atdarina
skolotājus, turpina izdzīvot savas skolas gaitas un pieredzi
skolā.
Bērni labprāt iesaistās kopīgā galda spēļu spēlēšanā
ar dienas centra darbinieci Ingu. Bērnam ir milzīgs
gandarījums, ja izdodas uzvarēt pieaugušo! Mēs taču
katrs gribam būt veiksminieki, un, ja to izdodas izdarīt
rotaļājoties, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta bērna pašapziņas
stiprināšanai. Otra un uzticīgākā dienas centra publika ir
seniori, kas katru mēnesi 1-2 reizes pulcējas dienas centrā,
lai kopīgi atzīmētu savas jubilejas un izrunātu citas
aktualitātes, piemēram, uz kādu ballīti brauks, pie kuriem
novada senioriem ciemosies.
Pampāļu dienas centrs ir iesaistījies projektā “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Saldus novadā”. Pēdējos mēnešos notikušas
3 projekta sniegtās aktivitātes: nūjošana, pozitīva saskarsme un veselīgs uzturs. Vislielākā aktivitāte protams

atkal no senioriem, paldies viņiem par atbalstu! Ar die
nas centra darbinieku gādību par Pampāļu iedzīvotāju
nodrošināšanu ar kādu jaunu aktivitāti tika piedāvāta
pašu darbinieku veidota spēle “Savādais cirks”. Spēlē
tika iesaistītas 2 komandas, kurās bija jābūt pārstāvētiem
dažādiem vecumiem (2 bērni, 2 pieaugušie, 1 no tiem seniora vecumā). Spēles pamata būtība – kā jau “Cirkam”–
gājieni ar kauliņa mešanu un lauciņi ar pakāpšanos
augstāk vai krišanu uz leju, tikai uz katru lauciņu, kur
komanda nonāca, bija jāatbild kāds jautājums vai jāizpilda
kāds uzdevums 30 sekunžu ietvaros. Jautājumi un uzdevumi, protams, bija paredzēti tādi, lai kāds no komandas dalībniekiem to spētu izdarīt, taču uztraukums un
laika limits darīja savu! Dalībnieki iekarsa un bija jaut
ri! Pasākumu kuplināja un mundru garastāvokli ar savu
akordeona spēli uzturēja Pampāļu folkloras kopas vadītāja
Vija Gruze. Liels paldies viņai!
Mums visiem novēlu būt aktīviem un ieinteresētiem
sava pagasta sniegtajās iespējās, atbalstīt vienam otru,
lepoties ar vietu, kurā dzīvojam, novērtēt katra līdzcilvēka
ieguldīto darbu un priecāties vienam par otru!
Dace Daugele, sociālā darbiniece
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