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Šajā numurā:
Sveicieni iedzīvotājiem

Domes aktualitātes

Saistošie noteikumi

Projektu aktualitātes

> 2. - 3. lpp.

> 4. - 5. lpp.

> 6. - 10. lpp.

> 11. - 13. lpp.

Nākamgad iesniedzamajos ceļu infrastruktūras projektos –
7miljoni Eiro
Saldus novada iedzīvotāju aktuālos jautājumus
uzklausīja Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis
Doniņš, priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts un Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Kronberga.
Sapulces sākumā tika stāstīts par aktuālo projektu
nozarē novadā un pilsētā – kādā stadijā ir katrs ielu un ceļu
projekts un kādi ir plāni projektu nozarē nākamajā gadā.
Saldus novada iedzīvotāji uzdeva jautājumus ne tikai par
dažādiem ceļu posmiem un ielām, bet aktualizēja arī citas
tēmas – apgaismojumu un apsaimniekošanu.
Ceturtdien, 7. decembrī notika pirmā tikšanās ar
Saldus novada iedzīvotājiem.
Saldus novada iedzīvotāju konsultatīvā sapulce bija
pirmā šāda veida sapulce, kurā Saldus novada iedzīvotāji
varēja jautāt un ieteikt pašvaldībai par sev aktuālāko kādā
konkrētā jomā. Šoreiz sapulces tēma – plānotie ielu un ceļu
projekti Saldus novadā.

Plānots šādas sapulces, kurās iedzīvotāji var aktualizēt
atsevišķus jautājumus par aktuālām tēmām, rīkot regulāri.
Nākamā sapulce plānota jau janvāra beigās!
Saldus novada pašvaldība priecājas par katru iedzīvotāju,
kurš izbrīvēja laiku šai ziemas vakarā, lai atnāktu uz sapulci! Uz tikšanos nākamreiz – attīstīsim Saldus novadu kopā!
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko un starptautisko attiecību speciāliste●
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Pagastu pārvalžu vadītāju sveicieni iedzīvotājiem
Ziemsassvētkos un Jaunajā gadā!
Gadumija ir laiks, kurā ļauts izliet
vakardienas ūdeni un cerēt, ka no
jauna smeltais būs dzidrāks, tīrāks un
spēcinošāks. Katrā krūzē pa drusciņai
veselības, veiksmes, saticības, mīles
tības, un dzīvot būs skaisti! Novēlu
baltu ceļu brīnumam!
Lai sniegbalts un dzirkstošs ir
svētku laiks!
Gunta Kalniņa, Apvienotās
Jaunauces un Rubas pagastu
pārvaldes vadītāja

Vēlu, lai Jums 2018. gadā pietiek
spēka mīlestībai, laika saviem tuvi
niekiem un draugiem. Vēlu jums
veselību un darbaspējas.
Galvenais, lai nākamais – Latvijas simtgades – gads kļūst par gadu,
kurā atdzimst cerība un ticība saviem
spēkiem.
Priecīgus svētkus jūsu mājās!
Valdis Gūtmanis, Apvienotās
Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldes vadītājs

Mums nevienam nav dota iespēja atgriezties pagātnē un mainīt notikušo,
bet mums ir unikāla iespēja šodien
veidot nākotni. Mēs būsim tik bagāti,
cik paši izdarīsim. Mēs būsim tik stip
ri,cik mūsu stiprā griba.
Jaunā gadā novēlu Jums s irdsmieru,
ģimenē pārticību, laimīgus bērnus un
veiksmi ikdienas solī!
Irēna Grauze, Ezeres pagasta
pārvaldes vadītāja

Lai katrā mājā un katrā sirdī
Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un
siltums, lai reizē ar svētku prieku visur
iemājo arī saticība, patiesa mīlestība
citam pret citu, domu brīvība un
apgaismība, jo: kurš staro gaismu citu
cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliks
tumsā.
Sveicu Ziemassvētkos, lai Jaunajā
2018. gadā ir spēks un izturība
gaismu nest un atrast kaut vismazāko
nieku, kas dara priecīgāku Jūsu
ikdienu!
Viktors Drukovskis, Kursīšu
pagasta pārvaldes vadītājs

Katrs Jaunais gads ir jauns sākums
idejām un radošiem darbiem. Labas
veselības, sirds siltuma vēlējumi,
mīlestības solījumi un cerības gaišākai
nākotnei – tās ir domas, kas nāk prātā,
domājot par Ziemassvētku laiku
un Jaunā gada iestāšanos. Klusās
pārdomas Ziemassvētku vakarā un
Jaunais gads rosina izteikt un īstenot
solījumus, ko solām paši sev. Kādam
tie ir – uzlabot savu formu, kādam –
kāpt pa karjeras kāpnēm, kādam –
dzīvot laimīgu dzīvi. Tie ir arī solījumi,
ko solām citiem – vienalga vai tie
skaļi pateikti, vai klusībā savās domās
paturēti. Mēs vēlamies vairāk izrādīt
rūpes, paust mīlestību un atbrīvoties
no sliktām sajūtām. Mēs cenšamies no
visas sirds ielikt šīs sajūtas vārdos un
ceram, ka tos sadzirdēs.
Saldus novada iedzīvotājiem vēlu,
lai Jaunais gads ir kā tukša grāmata
un pildspalva cilvēku rokās, kas dotu
iespēju uzrakstīt jaunu, skaistu stāstu
par piedzīvoto un izjusto!
Lutriņu pagasta ļaudīm vēlu, lai ceļā
uz lielo un mazo sapņu īstenošanu,
panākumiem, skats vienmēr būtu
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vērsts uz priekšu! Lai Lutriņos
dzīvojošajiem ikvienam izdodas sasniegt savu galamērķi un lai ceļojums
pa dzīvi ir brīnišķīgs!
Veselīgu un sirsnīgu Jauno gadu!
Ineta Ezermale, Lutriņu pagasta
pārvaldes vadītāja

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku
vakars, un arī gadu mija ir tepat līdzās.
Varbūt ne gluži balti, bet noteikti gaiši
un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz
katru no mums. Jo, par spīti gadalaiku
kaprīzēm, globālām problēmām un ikdienas steigai, galvenie svētku sajūtas
radītāji esam mēs paši – mūsu domas,
mūsu sapņi un mūsu ieceres.
Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto
gadu, es aicinu atcerēties un atmiņā
izcelt labo – veiksmes, panākumus,
uzvaras, gandarījumu un prieku. Un
nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas,
vai pavisam sīki, šķietami nenozīmīgi
sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums
vairo pozitīvo, palīdz veidot pasauli
skaistāku un labāku.
Paldies uzņēmējiem, iestādēm,
iedzīvotājiem par veiksmīgi kopā
aizvadīto gadu.
Mieru, klusumu, mīlestību un
svētību Ziemassvētkos, prieku,
līksmību un pārsteigumus Vecgada
vakarā, veselību, izturību un cerību
Jaunajā 2018. gadā!
Antra Jermuša, Nīgrandes pagasta
pārvaldes vadītāja

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir tavā varā –
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nest gaismu, kā to sveces dara.
/Svetlana Vasiļevska/
Ziemassvētki mums katram ir
klusais pārdomu laiks, lai atskatītos
uz paveikto un rastu jaunas idejas
nākošajam gadam.		
Sagaidot Ziemassvētkus, raudzī
simies, lai mūsu darbi ir saskaņā ar
sirdsapziņu, lai mūsu domas ir tīras un
cerību pilnas. Lai izdodas piedzīvot
svētku prieku. Lai 2018. gads atnes
gaišas domas, labu veselību un lielas
iespējas, lai Jūsu ģimenēs valda
saticība, atbalsts un mīlestība!
Dina Brēdava, Novadnieku
pagasta pārvaldes vadītāja

Lai uzlabotu sevi, savu dzīvi un
pasauli sev apkārt, nav tik svarīgi
censties būt pašam labākajam. Svarīgi
ir neslinkot un ieguldīt darbu, lai katru
nākošo dienu kļūtu mazliet labāks,
zinošāks, veiklāks un stiprāks, nekā
dienu iepriekš. Veiksme apbalvo
neatlaidīgos.
Laimīgu Jauno 2018. gadu!
Gints Homanis, Pampāļu pagasta
pārvaldes vadītājs

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda
tās dienas,
Kas pēdās saltiem sniegputeņiem
nāks,
Un lai no egļu svecītes ikvienas
Simts dienu sirdī iemirdz savādāk!
Patīkamu, svētītu noskaņu
Ziemassvētku gaismā, jaukus
pārdomu brīžus un līksmību Jaunajā
gadā!
Ausma Liepa, Saldus pagasta
pārvaldes vadītāja

Ziemassvētku laikā atvērt durvis
brīnumam, svētītam priekam un baltai
cerībai!
Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, veselību pašam un veselus mīļos! Laiku zvaigžņu skaitīšanai
un rīta bučai, iedvesmu darbā un
aizmiršanu par Zemes pievilkšanas
spēku. Apņēmību izpildīt pašam dotos solījumus un drosmi sev noticēt!
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus
sev blakus! Mīlestību pret sevi pašu
un mīlestību pret pasauli aiz loga!
Smelties spēku veiksmei, jauniem
panākumiem un darbiem!
Evija Mame, Vadakstes pagasta
pārvaldes vadītāja

Gribas, lai baltā pasaule
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
/I. Ziedonis/
Lai
Ziemassvētku
gaidīšanas
laiks nāk ar baltu mirdzumu acīs un
dvēselē. Lai mums katram balts, mazs
brīnums ikdienā un liels, balts brīnums
sirdī, un lai atliek laiks sev un saviem
mīļajiem!
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Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies tik sīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
/M.Bārbele/
Lai svētku mirdzumā dzimst ticība,
cerība un mīlestība jauniem darbiem
un sapņiem! Gaišus Ziemassvētkus un
radošu 2018. gadu!
Edijs Mačukāns, Zirņu pagasta
pārvaldes vadītājs

Ar Ziemsvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.
Lai īpašām svētku jūtām piepildīti
Ziemassvētki,
lai
neiztrūkstoša
veselība un panākumi Jaunajā 2018.
gadā ikvienam Zvārdes pagasta
iedzīvotājam, darba kolēģiem, mums
visiem.
Imants Džulis, Zvārdes pagasta
pārvaldes vadītājs

Lai Jaunajā gadā mēs sajūtam savu
sargeņģeli uz pleca, un, lai mums
apkārt ir mīļi cilvēki!
Kristīna Grosmane, Zaņas
pagasta pārvaldes vadītāja

Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.

3

2017. gada DECEMBRIS					

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Notika Saldus novada domes sēde

23. novembra Saldus novada domes
sēdē tika skatīti 40 lēmumprojekti.

3,2 ha platībā, un uz tā izbūvēto
inženierbūvi – valsts vietējās nozīmes
autoceļa V1180 Saldus – Pampāļi
Apstiprināja grozījumus J. Rozentā posmu no 17,54 – 24,4 km, valsts
la Saldus vēstures un mākslas muzeja autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas
nolikumā.
nodrošināšanai, pēc attiecīga Ministru
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. kabineta rīkojuma pieņemšanas.
26 “Grozījumi 2015. gada 2. jūlija
Nodibināja reālservitūtu – ceļa
Saldus novada domes saistošajos servitūtu Saldus novada pašvaldībai
noteikumos Nr. 20 “Saldus no- piekritīgā nekustamā īpašuma Meža
vada pašvaldības aģentūras “Saldus iela 25A, Saldus, piešķirot tiesību uz
Tūrisma informācijas, kultūras un braucamo ceļu 143 m garumā un 4 m
sporta centrs” nolikums” un saistošajos platumā.
noteikumos Nr. 27 “Par Saldus noNodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus
vada
pašvaldībai piederošos nekustaTūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” struktūrvienības Saldus mos īpašumus “Avoti”, Jaunauces
pagastā; “Krūmaļi”, Rubas pagastā;
radio maksas pakalpojumiem””.
“Odiņi”, Rubas pagastā; Parka iela
Pieņēma
saistošos
noteiku- 5-15, Ezere, Ezeres pagastā; “Rubīni”,
mus Nr. 28 “Grozījumi 2017. gada Jaunauces pagastā; Rūpniecības iela
27. aprīļa Saldus novada domes 2A, Pampāļu pagastā; “Stūri”, Rubas
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par pagastā; d/s Ziedonis dārzs Nr. 251,
bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un Saldus pagastā; Kuldīgas šoseja 99G,
atskaitīšanas kārtību Saldus novada Saldus pagastā; “Kārļi”, Cieceres
pirmsskolas izglītības iestādēs.””
pagastā, Brocēnu novadā, un nolēma
Atcēla 2017. gada 26. oktobra rīkot publisku to izsoli.
Saldus novada domes lēmuma “Par
sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu”
23.§ 10. punktu, ar kuru tika noteikts
sociālā dzīvokļa statuss dzīvoklim
“Vīgriezes” – 2, Vadakstē, Vadakstes
pagastā, Saldus novadā.

Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Lielā iela 52, Saldus, Saldus
novads un Lielā iela 52, Saldus, Saldus novads izsoles rezultātus.

d ienests” direktorei, Saldus novada
bāriņtiesas priekšsēdētājai un Saldus novada pašvaldības Novadnieku
pagasta pārvaldes vadītājai savie
not amatu ar Saldus novada domes
Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekļa amatu.

Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dīķīši”, Novadnieku
pagastā, Saldus novadā.

Noteica par nekustamā īpašuma
Noteica sociālā dzīvokļa statusu “Brīnumu
starpgabals”,
Ezeres
dzīvoklim
“Oši”-7,
Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, pircēju kā
pagastā, Saldus novadā.
pirmpirkuma tiesīgo Saldus novada
Nolēma atļaut Saldus novada Ezeres pagasta zemnieku saimniecību
pašvaldības aģentūras “Sociālais “Silkalni”.

Nolēma nodot atpakaļ bez atlīdzības
Latvijas Valstij Satiksmes ministrijas
personā nekustamo īpašumu V1180,
Pampāļu pagastā, Saldus novadā,
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Noteica
statusu
“pašvaldībai
piekritīgā zeme” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8470 005 0092
pamatojoties uz likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta piektās daļas 1. punktu.

Izdarīja grozījumu Saldus novada
domes 2009. gada 17. decembra
sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku
apvidus zemes piederību, piekritību
un izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Saldus novadā”.
Rīkojot publisku izsoli, atsavināja
Zaņas pagasta pārvaldei piederošo
kustamo mantu – kravas furgonu
FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.
FA9658 un Novadnieku pagasta
pārvaldei piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES
BENZ SPRINTER 413, reģistrācijas
Nr. FS4594.
Pieņēma
Saldus
novada
pašvaldības noteikumus “Kārtība,
kādā notiek pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas process un
atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu
līdzekļu izlietošana Saldus novada
pašvaldībā”.
Pilnvaroja SIA “Saldus namu
pārvalde” īstenot ēkas Striķu ielā 1,
Saldū, atjaunošanas projektu.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
29 “Grozījumi 2014. gada 28. janvāra
Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumiem””.
Izdarīja grozījumus ar Saldus novada domes 2012. gada 23. augusta
sēdes lēmumu apstiprinātajos “Saldus pilsētas bibliotēkas pakalpojumu
izmantošanas noteikumos”.
Apstiprināja
maksu
par
nedzīvojamo telpu Avotu ielā 12,
Saldū, nomu.
Izslēdza no Vadakstes pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaites
un Saldus novada pašvaldības
grāmatvedības uzskaites debitoru
parādu par nekustamā īpašuma
nodokli un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī zemes nomu.
Piešķīra līdzfinansējumu 108 eiro
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biedrības “Labdomas” sabiedriskās
aktivitātes
“Vakarēšana
pirms
Ziemassvētkiem” realizācijai, slēdzot
līgumu ar novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Pieņēma dāvinājumu no privātās
komercsabiedrības SIA “EL.SERVISS” natūrā 6 LED ielu gaismekļus

ar uzskaiti naudā 1212,42 eiro apmērā.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 30 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2017.
gadam””.
Pilns sēdes protokols un visi
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pieņemtie
pieejami:

lēmumi

drīzumā

būs

http://www.saldus.lv/pa svaldiba/
dokumenti12/domes-lemumi/domeslemumi2/
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko un starptautisko
attiecību speciāliste●

Jāsāk katram ar sevi – Roberts Sipenieks
Kāpēc Jums
deputātam?

ir

svarīgi

būt

“Motivācija bija aktīva darbība
politikā kopš 2007. gada saistībā
ar Nacionālo apvienību un, otrkārt,
atbildība pret tiem cilvēkiem, kuriem
Nacionālās apvienības jautājumi ir
ļoti svarīgi, un, treškārt, atbildība pret
iedzīvotājiem. Manā izpratnē ir tā, ka
es nāku, es daru un pēc tam, sasnie
dzot konkrētus mērķus, turpinu iet uz
nākamo.”

Saldus novada domes deputāts Roberts
Sipenieks

Saldus novada domes deputāts
Roberts Sipenieks stāsta par darbu
domē un dalās ar savu skatījumu par
patriotismu Valsts svētku mēnesī.
Kurš ir, Jūsuprāt, svarīgākais līdz
šim pieņemtais Saldus novada domes
lēmums?
“Nevaru izcelt kādu līdzšinējo
lēmumprojektu, kurš ir svarīgāks
par kādu citu. Es izskatu visus
lēmumprojektus, interesējos ar kolē
ģiem pie attiecīgajām komitejām,
komisijām, un izrunājam šos jautā
jumus, un sagatavojos uz domes
sēdi. Nav manā izpratnē svarīgāks
vai mazāk svarīgs jautājums, tie visi
iekļaujas kaut kādā kārtībā, katrs no
jautājumiem ir svarīgs kādai personai
vai personu grupai. Tas ir deputāta
pienākums iedziļināties katrā no šiem
jautājumiem un pēc tam balsot pēc
būtības.

Šis ir svētku mēnesis – kurš no šī
mēneša pasākumiem Jums bijis īpaši
svarīgs?
“Mans ikdienas darbs un tas, kur
esmu audzis, kādā ģimenē es uzaugu,
būtībā nosaka to, ka man katra diena,
kuru šeit pavadu, ir svarīga. Pēdējos
četrus gadus es šos svētkus tā īpaši
neizjūtu, tie man aiziet pasākumu
plānošanā un rīkošanā. Tomēr šogad
11. novembra vakarā pēc piemiņas
pasākumiem piemiņas vietā “Airītes”
bija liels pagodinājums iet lāpu
gājiena priekšā. Runājot par novembri kā patriotisko mēnesi, šis mēnesis
manī raisa pārdomas, jo es redzu to,
kā patriotisms izpaužas ikdienā. Patriotismu jau nevar izmērīt, bet izmērīt
var to, kā, piemēram, cilvēki apmeklē
muzeju, kas saistīts ar Latvijas valsts
veidošanās vēsturi. Jāsaka, ka diemžēl
apmeklējums ir salīdzinoši mazs,
ņemot vērā to, kā masu medijos uzsver šī mēneša svarīgumu Latvijas
valsts vēsturē. It sevišķi ir bēdīgi, ka
salīdzinoši maz ir jaunās ģimenes ar
bērniem, kuros tiek ieaudzināts pa-

triotisms. Tieši viņi būs mūsu valsts
nākotne. Ir, protams, aktīvās ģimenes,
kuras visur piedalās, un ir liels prieks
par viņiem – viņi audzina gudru
nākamo paaudzi. Ārsts Pēteris Kļava
tikko iznākušajā filmā “Paraugprāva”
ļoti labi teicis, ka mēs vēl īsti neesam
demokrātiska sabiedrība – mēs tā
definējam sevi, bet esam vēl smagi
slima
postpadomju teritorija. No
šiem vārdiem jāsaprot, ka tikai mēs
paši, ar savu darbu, ar ikdienu, ar to
kā mēs domājam, kā mēs attiecamies
pret lietām, varam tikt ārā no šīs postpadomju izpratnes. Tas ir ļoti smags
ceļš, tas attiecas uz visiem, sākot ar
bērnu audzināšanu, ar piesaisti savai
zemei, ar savas mājas, un apkārtnes
sakopšanu un tikai tad var doties
tālāk.”
Ko Jūs gribētu novēlēt mūsu
tautai šai gadā, kad gaidām Latvijas

simtgadi?
“Valsts 100 gadi mums katram
uzliek pienākumu. Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljona pārstāvis
Jānis Rudzītis “Airītēs” teica ļoti
skaistus vārdus: “Zemessargi stāv
zemes sardzē, bet mums KATRAM
365 dienas gadā ir jābūt šajā sardzē un
savs spēks saprātīgi ir jāiegulda mūsu
valsts veidošanā – cik nu katra spēkos
tas ir. Es novēlu katram iedzīvotājam
aktīvi piedalīties mūsu kopīgās valsts
veidošanā!”
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko un starptautisko
attiecību speciāliste●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19
Grozījumi Saldus
novadadomes 2013. gada
26. septembra saistošos
noteikumos Nr. 28 “Par
pabalstiem audžuģimenei”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26.
oktobrasēdes lēmumu (protokols Nr. 19 24.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra
saistošos noteikumos Nr. 28 “Par pabalstiem audžuģimenei”
šādus grozījumus:
1. papildināt ar 2.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“2.¹ Pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto
bērnu, kura uzturēšanās laiks audžuģimenē ir īsāks par
mēnesi, atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam
50% no minimālās darba algas”.
2. papildināt 3. punktu aiz vārdiem “ievietoto bērnu”
ar vārdiem “, kura uzturēšanās audžuģimenē ir ilgāka par
vienu mēnesi”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23
Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 10
“Par naudas balvas
piešķiršanu laulātajiem
pāriem, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada
29. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 19 77.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta
trešo daļu.
1. Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par naudas balvas
piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50
un vairāk gadu”” šādus grozījumus:
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
 saistošiem noteikumiem “Grozījumi
Saldus novada domes 2013. gada
26. septembra saistošos noteikumos Nr. 28 “Par pabalstiem
audžuģimenei””

Īss projekta satura
izklāsts

Precizēt saistošos noteikumus,
ieviešot normu, kas nosaka pabalsta
apmēru audžuģimenei, ja bērns tajā
atrodas mazāk par vienu kalendāra
mēnesi.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošie
noteikumi
izskatīti
Mājokļu un sociālo jautājumu
komisijā un atbalstīti domes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

Labklājības ministrijas ieteikumi.

Nav attiecināms.

R. Doniņš ●

1.1. izteikt saistošo noteikumu 2. un 3. punktu šādā
redakcijā:
“2. Naudas balva tiek piešķirta un izmaksāta laulātajiem
pāriem vienu reizi ik pa pieciem gadiem, sākot no laulības
50 gadu jubilejas, ja vismaz viens no laulātajiem ir
deklarēts Saldus novada administratīvajā teritorijā”.
“3. Naudas balvas apmērs ir 100 eiro pēc LR
normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas”.
1.2. izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā
“10. Pēc 2013. gada 15. maija naudas balva tiek
piešķirta laulātajiem pāriem laulības jubilejā, un naudas
balva tiek izmaksāta jubilejas dienā.”
2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošajiem noteikumiem “Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem
pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu
Īss projekta satura izklāsts
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts nosaka vienreizēju naudas balvu laulātajiem pāriem,
kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk un tās izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts kā pašvaldības domes iniciatīva, lai
popularizētu ģimeniskās vērtības un godinātu laulātos pārus nozīmīgā laulību
jubilejā.
Saldus novadā 2018. gadā naudas balvu plānots izmaksāt 200 laulātajiem pāriem.
Izdevumi šī pabalsta izsniegšanai paredzēti Saldus novada pašvaldības budžetā.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
Nav attiecināms.
teritorijā
Administratīvās procedūras un
Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa veic saistošo noteikumu
konsultācijas ar privātpersonām
piemērošanu.
Domes priekšsēdētājs

							

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25
Par grozījumiem Saldus
novada domes 2013. gada
26. septembra saistošos
noteikumos Nr. 35
“Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada
26. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, 78.§).

R. Doniņš ●

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli”1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro
daļu, pārejas noteikumu 40.2 punktu un likuma “Par
pašvaldībām” 46. pantu.
Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2013.
gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 35
“Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā”, svītrojot saistošo noteikumu 1.
punktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
 saistošajiem noteikumiem “Par grozījumiem “Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā””

Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Saldus novada administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Radīt līdzsvarojošu mehānismu, ja, pašvaldībai realizējot projektus, uzņēmējiem uz
noteiktu laika periodu rodas neērtības saimnieciskās darbības veikšanā.

Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi neietekmē.
Ir vienota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība Saldus novada
administratīvajā teritorijā 2018. gadā.

Administratīvās procedūras un Saistošie noteikumi izstrādāti un apspriesti ekonomikas un budžeta komisijā,
konsultācijas ar privātpersonām atbalstīti finanšu komitejā.
Domes priekšsēdētājs

								

R. Doniņš ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26

Grozījumi 2015. gada
2. jūlija Saldus novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 20
“Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma,
informācijas, kultūras un
sporta centrs” nolikums”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 23.
novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, 2.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu un 16. panta otro daļu.
Izdarīt 2015. gada 2. jūlija Saldus novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 20 “Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumiem” nolikums” šādus
grozījumus:
1. papildināt 1. punktu ar teikuma daļu “kā arī informētu
Saldus novada iedzīvotājus par aktualitātēm Saldus
novadā un Latvijā, veicināt komunikāciju starp pašvaldību,
uzņēmējiem un sabiedrību”;
2. papildināt 5. punktu aiz vārdiem “Publisko aģentūru
likumu” ar vārdiem “Radio un televīzijas likumu”;

11.6.5. piedalīties Pašvaldības attīstības plāna izstrādē;

11.6.6. izstrādāt jaunu, elastīgu cenu politiku pakalpojumu sniegšanai;
11.6.7. iegūt apraides tiesības un nodrošināt nepārtrauktu
apraidi;
11.6.8. rīkot “Saldus Radio” izklaides pasākumus peļņas
gūšanas nolūkos;
11.6.9. sekmēt inovatīvas norises Saldus pilsētā – valsts
un pašvaldības svētkus raidīt tiešraidē no Kalpaka laukuma;
11.6.10. iesaistīties Pašvaldības un Latvijas Republikas
rīkotajās sociālajās kampaņās;
11.6.11. informēt Saldus novada iedzīvotājus par
Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
11.6.12. sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām
un nodibinājumiem sekmēt Saldus novada iedzīvotājam
interesējošas informācijas ieguvi par pasākumiem un projektiem;
11.6.13. izstrādāt un īstenot pašvaldības un ES projektus,
kas saistīti ar noteiktu mērķu sasniegšanu un uzdevumu
izpildi;
11.6.14. organizēt dažāda veida sadarbību ar citiem Saldus novada un Latvijas medijiem, nodrošinot savstarpēju
informācijas apmaiņu;

3. papildināt 9. punktu aiz vārdiem “Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus tūrisma informācijas
centrs”” ar vārdiem “Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus radio”;

11.6.15. Aģentūras mājaslapā
www.saldusradio.lv
ievietot jaunāko informāciju par aktualitātēm Saldus
novadā;

4. aizstāt 10. punktā vārdus “nodrošināt informācijas
apriti publiskajā telpā” ar vārdiem “sniegt informāciju
mediju jomā, organizēt ar “Saldus radio” darbību saistītus
projektus, reklāmas, nodrošināt informācijas apriti un
saikni ar Saldus novada iedzīvotājiem publiskajā telpā”;

11.6.17. veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumu”;

5. papildināt ar 11.6. apakšpunktu:
“11.6. radio nozares veicināšanā:
11.6.1 Saldus novada pašvaldības informācijas
izplatīšana un Saldus novada pasākumu reklamēšana;
11.6.2. sniegt publiskos pakalpojumus, reklāmas un
sabiedrisko attiecību pakalpojumu formā Saldus novadā;
11.6.3. veicināt sadarbību starp “Saldus Radio” un
novadu un republikas pilsētu pašvaldībām;
11.6.4. iesniegt Saldus novada domē priekšlikumus un
budžeta projektus par mediju funkciju un iestādes darbības
nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu un tā izlietojumu;
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11.6.16. sniegt Domei un Pašvaldībai ierosinājumus par
mediju nozares attīstību Saldus novadā;

6. papildināt ar 12.6. apakšpunktu:
“12.6. radio nozarē:
12.6.1. konsultējas ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomi par frekvences izmantošanu visu diennakti
un šī pakalpojuma izcenojumu;
12.6.2. izvērtējot citu reģionālo radio reklāmas izcenojumu un “Saldus Radio” klausītāju auditoriju, veido
atbilstošu cenu politiku;
12.6.3. pēta citas reģionālo radio studijas, veic analīzi,
kas nepieciešams Aģentūrai, lai tā turpinātu veiksmīgi
attīstīties;
12.6.4. veido veiksmīgu sadarbību ar Pašvaldību, lai
pirmie uzzinātu par aktualitātēm, par to informējot novada

iedzīvotājus;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

O. Kalpaka laukuma Saldus pilsētas centrā;

12.6.5. informē Saldus novada pagastu pārvaldes, ka
Aģentūra ir veiksmīgs informācijas sniedzējs pagastu
iedzīvotājiem;
12.6.6. izskata projektu iespējas, kuros Aģentūra var
piedalīties;
12.6.7. apzina pasākumu grafiku Saldus novadā,
meklē iespējas, kā un kad dienas programmu raidīt no

12.6.8. apzina radio stacijas, ar kurām veidot sadarbību;
12.6.9. izpēta dažādu sociālo kampaņu grafiku, un
pieteikt savu kandidatūru kā atbalstītājus”;
7. papildināt 18. punktu aiz vārdiem “www.saldus.lv” ar
vārdiem “www.saldusradio.lv” ;
8. svītrot 21. punktā vārdu “vietnieka”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
 par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
nolikums”

Īss projekta s atura izklāsts

Saistošie noteikumi papildināti ar bijušā Saldus radio uzdevumiem.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Sakārtot Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras
un sporta centrs” nolikumu atbilstoši Saldus novada domes lēmumiem.

Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu

Saldus radio 2017. gadam paredzētais budžets tiek pievienots pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs” budžetam.

Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Kultūras un sporta komisijā, atbalstīts novada
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27
Par Saldus novada
pašvaldības aģentūras “ Saldus
Tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs”
struktūrvienības Saldus radio
maksas pakalpojumiem

R. Doniņš ●

2. Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra
saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā.
3. Maksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas.

Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 23. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, 3.§).

4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos
līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši apstiprinātajam
budžetam, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai,
kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu
izdevumu samaksai.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta
ceturto daļu.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs” struktūrvienības Saldus radio
(turpmāk – Aģentūra) sniegtos pakalpojumus saskaņā ar
cenrādi (pielikumā).

6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2014.
gada 28. janvāra Saldus novada domes saistošie noteikumi
Nr. 3 “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus
radio” maksas pakalpojumiem” (protokols Nr. 2, 3.§).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pielikums
Saldus novada domes
2017. gada 23. novembra
Saistošiem noteikumiem Nr. 27

Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” struktūrvienības “Saldus radio” maksas pakalpojumu cenrādis
1. Maksa par Saldus radio reklāmas rullīša sagatavošanu
14,30 eiro (bez PVN)
2. Maksa par reklāmas atskaņošanu:

Laiks

Līdz 15sek
reklāmas atska
ņošanas cena (eiro
bez PVN /sek)

Virs 15 sek
reklāmas atska
ņošanas cena (eiro
bez PVN/sek)

7:00 – 11:00

0,10

0,08

11:00 – 14:00
14:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 22:00

0,07
0,08
0,07
0,05

0,05
0,06
0,05
0,04

3. Politisko reklāmu atskaņošanai tiek piemērots
koeficients – 2.
4. Piešķirt sekojošus atvieglojumus:
4.1. Ja maksā par 25 audioreklāmas atskaņošanas reizēm,
audioreklāma tiek izgatavota ar 90% atlaidi, izņemot
politiskās reklāmas;

4.2. Ja maksā par 10 audioreklāmas atskaņošanas reizēm,
tiek piedāvāta iespēja vēl papildus reklāmu atskaņot ar
100% atlaidi 3 atskaņošanas reizes, izņemot politiskās
reklāmas.
5. Apsveikumi, sludinājumi un konkursi, zvanot pa
 aksas tālruni 90006170, maksa par zvanu 0,51 eiro (bez
m
PVN), SMS cenas, sūtot uz numuru 114, pirms ziņojuma
teksta rakstot:
5.1. SVEIC + teksts, apsveikuma īsziņas maksa 0,50 eiro
( bez PVN)
5.2. SR1 + teksts, sludinājums skanēs 1 reizi (maksa 1,42
eiro bez PVN)
5.3. SR2 + teksts, sludinājums skanēs 2 reizes (maksa
2,49 eiro bez PVN)
5.4. SR3 + teksts, sludinājums skanēs 3 reizes (maksa
3,56 eiro bez PVN)
Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošajiem noteikumiem “Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs”
struktūrvienības Saldus radio maksas pakalpojumiem”
Īss projekta satura izklāsts

Noteikt pakalpojumus, kādus sniedz Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs” struktūrvienība Saldus radio, noteikt šo pakalpojumu
izcenojumus, pakalpojumu maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs” struktūrvienība Saldus radio varētu sniegt pakalpojumus,
nepieciešams noteikt sniedzamos pakalpojumus un apstiprināt to izcenojumus.

Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs
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Plānotā 2017. gada budžeta ietvaros.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Budžeta un ekonomikas komisijā, atbalstīts
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.
								

R. Doniņš ●

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Būvvaldes paziņojums

Saldus novada būvvalde paziņo, ka ar Saldus novada būvvaldes 8.11.2017. sēdes lēmumu
Nr. 67, 4§ tiek uzsākta Detālplānojuma izstrāde Kārklu ielai un tai pieguļošajai teritorijai Saldū,
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, lai veiktu zemesgabala sadalīšanu un detalizēti izvērtētu apbūves nosacījumu
un citus rādītājus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Saldus novada pašvaldība.
Līga Vasiļevska, Teritorijas plānotāja●

PABEIGTI BŪVNIECĪBAS DARBI OBJEKTĀ,
PROJEKTA “DABAS TŪRISMS VISIEM
(UniGreen)” IETVAROS
Projekta numurs: LLI-010
koka konstrukcijas laipa 9,3 m un
kāpnes 3,6 m garumā. Pirms laipas
ir uzstādīts informatīvs stends par
īstenoto projektu, finansējuma devēju,
un norādīti torņa lietošanas noteikumi.
Lūdzam ievērot!
Līdz 2018. gada pavasarim putnu
novērošanas tornī plānots izvietot
informatīvu stendu par Sātiņu dīķos
biežāk sastopamajiem putniem, kā
arī uzstādīt norādes zīmes uz putnu
novērošanas torni ceļā no Saldus.

Saldus novada pašvaldība infor
mē, ka ir pabeigti būvniecības darbi
objektā pie Sātiņu dīķiem “Putnu
novērošanas torņa būvniecība”
“Bitītes”, Saldus novads, Novad
nieku pagasts, kas tika veikti pro
jekta “Dabas tūrisms visiem”
(UniGreen) Nr.LLI- 010 ietvaros.
Putnu novērošanas tornis pieņemts
ekspluatācijā 20.10.2017.

Būvdarbus veica SIA “Nejss”.
Autoruzraudzību objektā nodrošināja
IK “Būves un projekti”.
Īpašnieks, uz kura zemes izvietots
putnu tornis: Anatolijs Grigorjevs, ar
kuru ir noslēgts zemes patapinājuma
līgums uz 10. gadiem.
Izbūvētā torņa augstums ir 9,81 m
ar jumtu. No esošā ceļa ir izbūvēta

Pie ieejas teritorijā, iespējams, ir
nolaista barjera, bet Jūs varat novietot
savu auto un kājām doties uz putnu
novērošanas torni!
Lepojamies, ka Saldus novada
pašvaldības jaunizbūvētais
putnu
tornis piedalās akcijā “100 darbi
Latvijai”.
Eva Jēkobsone, Saldus novada
pašvaldības projektu vadītāja●

11

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Kursīšu pamatskola realizēs “Erasmus+” programmas projektu
Saldus
novada
pašvaldības
Kursīšu pamatskolā tiek realizēts
“Erasmus+”, pamatdarbības Nr. 2
(KA2) Stratēģiskās skolu partnerības
projekts
“Analizējam
morālās
vērtības filmās un rīkojamies”,
(“Analysing Moral Values in Films
and Acting out”) projekta Nr.
2017-1-IT02-KA219-036472_4.
Projekta mērķis: Attīstīt skolēnu
informācijas tehnoloģiju prasmes,
darbojoties starptautiskās komandās,
meklējot atšķirīgo un kopīgo ES
dalībvalstīs, kā rezultātā tiks izveidota
filma “Eiropa mūs vieno!”
Projekta darbības laiks:
01.09.2017. līdz 31.08.2019.

No

Projekta partneri: Itālija, Grieķija,
Rumānija, Turcija un Latvija.
Iegūtais finansējums: 23760,00 EUR
Projekta aktivitātes: tā kā projekts
ilgst 2 gadus, tad tas paredz vairākas
aktivitātes gan ārzemju partneru
skolās, gan Kursīšu pamatskolā, uz
kurām ir jāsagatavo uzdotie mājas
darbi un čakli jāmācās vizīšu laikā, kā
arī atgriežoties jādalās ar jauniegūtām
zināšanām un prasmēm ar citiem.
Projekta laikā būs jāizveido scenāriji
vairākām filmām un tās jāuzfilmē,

jāuzlabo un jāprezentē.
1) projekta dalībvalstu pārstāvju
tikšanās (decembrī) – 2 skolotāji –
vadītājs I. Lagūna un koordinators
U. Sauja (4 dienas) – izvērtē riskus,
veic projekta precizējumus, sadala
pienākumus
2) mācīšanas un mācīšanās apmaiņas
aktivitāte Grieķijā (februāris) – 2
skolotāji – 5 skolēni (7 dienas)
Uz Grieķiju skolēniem jāizvēlas divas
nacionālās filmas un tās jāprezentē.
Tad notiks apmācības par filmu
veidošanu.

Pieteikšanās projektam: Lai pieteiktos
projektam, ir jāmācās 7.,8.,9.klasē.*
Jāiesniedz pretendenta (skolēna)
motivācijas vēstule dalībai projektā,
kuru paraksta arī vecāki.
Atlasot pretendentus dalībai katrā
apmaiņas braucienā, tiks ņemts vērā:
• mācību sasniegumi (vērtējumam
mācībās ir jābūt sekmīgam);
• iesaistīšanās projekta uzdevumu
sagatavošanā un izpildē;
• angļu valodas līmenis (angļu valodas papildnodarbību apmeklējums);

Atgriežoties radošajās darbnīcās māca
pārējos. Izveido divus stāstus mājās
par sociālām problēmām.

• IT prasmes;

3) mācīšanas un mācīšanās apmaiņas
aktivitāte Rumānijā (maijā) – 2
skolotāji – 5 skolēni (7 dienas)

• dalība ārpusskolas aktivitātēs;

4) mācīšanas un mācīšanās apmaiņas
aktivitāte Latvijā (oktobrī) – 2
skolotāji – 5 skolēni (7 dienas)
5) mācīšanas un mācīšanās apmaiņas
aktivitāte Itālijā (martā) – 2 skolotāji
un 4 skolēni (7 dienas)
6) projekta dalībvalstu pārstāvju
tikšanās Turcijā (maijā) – vadītājs
un koordinators (4 dienas) – projekta
noslēguma ziņojuma sagatavošana

• dalība
olimpiādēs,
sacensībās;

konkursos,

• skolēnu iekšējās kārtības noteikumu
ievērošana;
*skola pēc projekta ieteikuma piedāvā
dalību vienam skolēnam no dažādām
riska grupām.
Finansējums – dalībniekiem projekts izdevumus sedz, bet ar vecākiem
tiks noslēgts līgums par bērna
piedalīšanos.
Irēna Lagūna, projektu vadītāja●

2018. gadā tikšanās bibliotēkā turpināsies - atbalstīts
bibliotēkas projekts

12

VKKF
projektu
konkursa
3. kārtā atbalstīts Kursīšu bibliotēkas
sadarbībā ar kultūras darba organi
zatori izstrādātais projekts “Portrets
tuvplānā (6). Dokumentālā proza”,
gūstot 650,00 eiro lielu finansiālu
atbalstu.

Projekts turpina jau iepriekšējos
projektos
aizsākto
pamatdomu
organizēt tikšanās ar latviešu literātiem
un iepazīt to daiļradi un personību.
Projekta mērķis ir, organizējot
pasākumus-tikšanās ar grāmatu auto-

PROJEKTU AKTUALITĀTES
riem, veicināt sabiedrības interesi par
latviešu literatūru, īpaši dokumentālo
prozu, un literātiem, tā atklājot
nezināmas vai maz zināmas Latvijas vēstures lappuses un dažādojot
kultūrvidi un norises pagastā.
Projekta laikā no 2018. gada janvāra
līdz 2018. gada maijam reizi mēnesī
tiks organizētas tikšanās ar latviešu
literātiem, dokumentālās prozas auto

riem Kursīšu bibliotēkā un iepazīta
to personība un literārā darbība.
Plānotas tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi, rakstnieci, žurnālisti Gunu
Rozi, žurnālistu, grāmatu autoru Armandu Puči, grāmatu autori, folkloras
pētnieci Sanitu Reinsoni, žurnālistu,
rakstnieku Vili Selecki.
Projekta
iepriekšējās

“Portrets
tuvplānā”
četrās kārtās kopš

2011. gada notikušas tikšanās ar 28
Latvijā zināmiem autoriem, un no
VKKF piesaistīts 2935.00 eiro liels
finansējums. Projekta aktivitātes
atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde.

Mārtiņš Lagzdons, projekta vadītājs
Kursīšu bibliotēka-informācijas
centrs●

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
14. februāris – īpašu 
laulību diena

Saldus novadā palielināta
naudas balva Zelta ģimenēm

vada dzimtsarakstu nodaļa
aicina pārus izmantot šo
iespēju un reģistrēt laulību,
samaksājot tikai valsts noteikto nodevu – 14.00 EUR.
Daudz apspriestais jau
tājums – laulāties vai dzīvot
kopā tāpat – aktualizējas,
kad divu cilvēku attiecībās
likumsakarīgi sevi piesaka
trešais – abu mazais bērns.
Bērns pavisam noteikti
vēlas augt ģimenē, kurā
reiz vecāki ir devuši viens
otram solījumu uzņemties
atbildību vienam par otru
un vienmēr būt kopā.
Varbūt tieši Valentīn
diena, visu mīlētāju svētki,
varētu kļūt par dienu,
kad kādā ģimenē tētis un
māmiņa viens otram saka
“JĀ” vārdu un kļūst par
likumīgi reģistrētu ģimeni.
Saldus novada dome
2018. gada 14. februārī
pāriem, kuru ģimenēs
aug kopīgs bērns vai
bērni un vismaz viens no
vecākiem savu dzīvesvietu
ir deklarējis Saldus novadā,
dāvina svinīgo laulību
ceremoniju. Saldus no-

Dzimtsarakstu
nodaļa
aicina pārus pieteikties līdz
2018. gada 12. janvārim
(ieskaitot). Nodaļā jāierodas
abiem, līdzi ņemot personu
apliecinošus dokumentus
(Pasi vai Personas apliecību) Foto no 2016. gada pasākuma “Zelta ģimenes”
un 14.00 EUR.
Saldus novada domes var ierasties nodaļā, lūdzam
Pēc vecāku savstarpējām deputāti ir lēmuši mainīt bērnus, mazbērnus, draulaulībām ir iespēja mainīt noteikumus par naudas gus, kaimiņus palīdzēt
bērna
mātes
uzvārdu balvas izmaksu laulātiem un organizēt iesnieguma
bērna dzimšanas apliecībā, pāriem, kuri sasnieguši 50. uzrakstīšanu.
saņemot
jaunu
bērna laulības jubileju.
Vēlamies atgādināt, ka
dzimšanas apliecību.
No 2018. gada 1. janvāra gaidām pieteikumus no
Esot reģistrētā laulībā, ir
katrs pāris saņems 100.00 pāriem, kuriem 2018. gadā
atvieglota bērna dzimšanas
eiro naudas balvu. Naudas tiks svinēta Zelta kāzu jureģistrācija – to var izdarīt
balvu saņems arī pāri, kuri bileja. S. Jakševica aicina
viens no vecākiem. Ir
laulībā nodzīvojuši 55, 60, kopīgi apzināt sava novada
virkne juridisku jautājumu
65 u.t.t. gadus (ik pa 5 ga- Zelta pārus, jo datu bāzes
(īpašumi, mantojumi), kas
dzimtsarakstu nodaļai nav.
diem).
ir īpaši sakārtoti valsts
Laulību reģistrācijas gads –
likumdošanā, ja paris dzīvo
Saldus novada Dzimt- 1968. Nav svarīgi, kurā
laulībā. Bet galvenais ir sarakstu nodaļas vadītāja novadā laulība reģistrēta. Ja
attieksme, atbildība vienam Silvija Jakševica aicina vismaz viens no laulātajiem
pret otru un mūsu nākotni – dzimtsarakstu nodaļā ieras- dzīvo un ir deklarējis savu
bērniem.
ties pašus laulību jubilārus, dzīves vietu Saldus novadā,
lai uzrakstītu iesniegumu balva tiks izmaksāta.
Silvija Jakševica, dzimt naudas balvai. Ja pāris neDzimtsarakstu nodaļa●
sarakstu nodaļas vadītāja ●
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IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AKTUALITĀTES
Druvas vidusskolai divkārša valsts mēroga balva
bas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija),
vēsturi un skolas kopvērtējumā,
kā arī skolu izaugsmi gan mācību
priekšmetos, gan kopvērtējumā.
Saldus novada pašvaldības Druvas
vidusskola šogad Skolu reitinga 2017
kopvērtējumā ierindojās pirmajā vietā
Lauku skolu grupā un ieguva pirmo
vietu valstī pēc centralizēto eksāmenu
rezultātiem latviešu valodā. Apsveicam un lepojamies ar Druvas vidus
skolas lieliskajiem panākumiem!
Pēc
centralizēto
eksāmenu
rezultātiem Druvas vidusskolai šādi
rezultāti:
Visu skolu grupā:

Druvas vidusskolas pārstāvji apbalvošanas pasākumā

Vērtējot skolēnu centralizēto
eksāmenu rezultātus, 15. novembrī
Draudzīgā
aicinājuma
fonds
organizēja Skolu reitinga 2017 balvu
pasniegšanu un apbalvoja labākās
Latvijas skolas.
Šogad konkursā tika nominēta 51
skola četrās nominācijās – ģimnāzijas,
pilsētu vidusskolas, lauku vidus
skolas un specializētās skolas, tajā
skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un
mūzikas skolas.
Pasākuma iniciators un organizators
ir Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts

ģimnāzijas atjaunotājs un ilggadējs
vadītājs, DA fonda dibinātājs un
vadītājs Jānis Endele: “Pēdējo gadu
rezultāti rāda patīkamus pārsteigumus,
ka reitinga augšgalā ir ne tikai lielo
pilsētu mācību iestādes, bet arvien
vairāk arī nelielas skolas no Latvijas reģioniem. Domājot par Latvijas
nākotni, īpaši vēlos izcelt šos skolēnus,
lai viņiem nezustu motivācija iegūt
arvien jaunas zināšanas.”
Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem
centralizētajos
eksāmenos
vērtē
piecus mācību priekšmetus – latviešu
valodu, matemātiku, angļu valodu, da-

• latviešu valodā – 1. vieta valstī
(sk. Sandra Burve, Laine Liepa)
Lauku skolu grupā:
• matemātikā – 5.vieta (sk. Antra
Jankovska, Sanita Ķeire)
• angļu valodā - 5.vieta (sk. Liāra
Beļkeviča, Antra Dukāne)
• bioloģijā – 2. vieta (sk. Ina Ru
dzutaka)
• fizikā – 9.vieta (sk. Alla Bondarika)
• ķīmijā – 8.vieta (sk. Inese Zīrupa)
Avots: www.konkurss.lv●

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6
31.12. plkst. 22.00

Jaunā gada balle ar grupu “VIA
Sienāži”. Ieeja: 20 EUR.

SALDUS PILSĒTĀ, Saldus novada pašvaldības
administratīvāsēkas Lielajā zālē, Avotu ielā 12
29.12. plkst. 19.00

Humora izrāde “MADE IN LATVIA”.
Biļetes: 15 un 20 EUR “Biļešu paradīze”
kasēs un www.bilesuparadize.lv.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
P/a “Saldus TIKS centrs” bērnu deju
16.12. plkst. 12.00
kolektīva “Dzīpars” koncerts.
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SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS
DRAUDZES BAZNĪCĀ, Kuldīgas ielā 2
15.12. plkst. 19.00

Koncerts “Tev tuvumā”. Biļešu cena 12
EUR. Biļetes “Biļešu Paradīze” kasēs.

17.12. plkst. 14.00

P/a “Saldus TIKS centrs” sieviešu kora
“Varavīksne” koncerts “Adiemus”.

21.12. plkst. 19.00

Koncerts “Ir klusa nakts”. Biļetes 12
EUR. Biļetes: “Biļešu Paradīze” kasēs.

26.12. plkst. 16.00

Koru Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez
maksas. Rīko p/a “Saldus TIKS centrs”.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un Jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā
deklarētajiem bērniem līdz 7 gadu ve26.12. plkst. 11.00
cumam, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ, Avotu
ielā 12a
15.12. plkst. 17.00 Klavieru klases Adventes koncerts.
Stīgu nodaļas un akordeona klases
18.12. plkst. 18.00
Adventes koncerts.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Nodarbība skolēniem “Ģerboņu stāsti”.
Visu decembri
Pieteikšanās pa tālr. 29357343.
Visu decembri
Ziemassvētku darbnīcas. Tālr. 29357343
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
1.12. – 30.12.
“Latvijas BMX piedzimst Saldū”.
Latvijas Valsts vēstures arhīva izstāde
1.12. – 30.12.
“Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs
(1610-1681) un viņa laikmets”.
Foto izstāde “Austrumu noskaņas.
4.12. – 30.12.
Taškenta, Samarkanda un Buhāra”.
Erudīcijas konkursu “Es pazīstu savu
21.12. plkst. 17.00
novadu” un “Mana Latvija” noslēgums.
KAPELLERU NAMĀ
15.12. plkst. 19.00 Sadziedāšanās ar grupu “Baltās dūjas”.
16.12. plkst. 18.00 Latvju danči ar Saldus Danču klubu.
“Piedzīvojums pie Jaungada eglītes” ar
30.12. plkst. 15.00
biedrību “Živica”
5.12. – 31.12.
Izstāde “Musturdeķis”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Finālsacensības basketbolā vidusskolas
15.12.
grupā jaunietēm sporta kompleksā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības
16.12. plkst. 10.00
basketbolā vīriešiem Zaņā.
Nakts turnīru volejbolā Kurzemītes
16.12. plkst. 18.00
sporta namā. Rīko VK “Saldus”.
EZERES PAGASTĀ, Ezeres kultūras namā
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
29.12. plkst. 15.00
vecuma bērnus.
23.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku pasākums senioriem
Gadumijas balle kopā ar J. Narkevicu
31.12. plkst. 21.00
Ezeres kultūras namā. Ieeja: 5 EUR.
Izstāde Ezeres bibliotēkā “Ezere 20.
1.12. – 31.12.
gadsimta vēstures līkločos”.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecu21.12. plkst. 10.00
ma bērniem Kursīšu PII zālē.
Ziemassvētku koncerts kopā ar Ati
23.12. plkst. 15.00
Auzānu Kursīšu pagasta Jaunajā zālē.
Senioru Ziemassvētku eglīte Kursīšu
23.12. plkst. 15.00
pagasta Jaunajā zālē.
JAUNAUCES PAGASTĀ, Jaunauces tautas namā

Liepājas katoļu pamatskolas zvanu
ansambļa koncerts.Ieeja bez maksas.
23.12. plkst. 12.00 Bērnu Ziemassvētku eglīte.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
26.12. plkst. 11.00
vecuma bērnus.
NĪGRANDES PAGASTĀ, Kalnu kultūras namā.
Ziemassvētku koncerts “Sensenais
22.12. plkst. 18.00
brīnums” Kalnu kultūras namā.
Jaungada balle.Ieejas maksa 3 EUR.
31.12.
16.12. plkst.14.00

NOVADNIEKU PAGASTĀ, “Mežvidos”
21.12. plkst. 13.00 Senioru eglīte.
25.12. plkst. 15.00 Ziemassvētku eglīte bērniem.
Vecgada balle. Rezervācija pa tālr.
30.12. plkst. 20.00
29164020. Biļetes cena 5 EUR.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Plkst. 16.00 Ziemassvētku tirdziņš
Pampāļu kultūras namā. Plkst.17.00
19.12.
pagasta centrā Lielās egles iedegšana.
Plkst. 18.00 kultūras namā vakarēšana
pirms Ziemassvētkiem.
RUBAS PAGASTĀ, Rubas tautas namā
23.12. plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts.
SALDUS PAGASTĀ, Druvas kultūras namā
21.12. plkst. 18.00 Ziemas saulgrieži Saldus pagastā.
Ziemassvētku pasākums Saldus pagasta
27.12. plkst. 15.00 pirmsskolas vecuma bērniem.
Plkst. 00.30 Saldus pagasta pārvaldes
vadītājas A. Liepas svētku uzruna.
Plkst. 1.00 balle Druvas KN ar grupu
31.12.plkst. 1.00
“Brekšupekši”. Galdiņu rezervācija
pa tel. 29145725. Darbosies kafejnīca
“Pīlādzītis”. Biļetes iepriekšpārdošanā
3.00 EUR, pasākuma dienā – 5 EUR.
ZIRŅU PAGASTĀ
Senioru Ziemassvētku pasākums sa16.12. plkst. 16.00
biedrisko aktivitāšu centrā “Citrons”.
Ziemassvētku
eglīte
pirmsskolas
22.12. plkst. 12.00 bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Lai
16.12. plkst. 19.00
iedegas sveces”.
Ziemassvētku pasākums kopā ar
23.12. plkst. 16.00 pārsteiguma tēliem izrādē “HUU,
Svētki izglābti!”.
Jaunā gada balle ar brāļiem Beieriem.
31.12. pēc pusnakts Galdiņus iespējams rezervēt, zvanot pa
tel. 26426788.

Vairāk informācijas par pasākumiem
www.saldus.lv
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SALDUS NOVADA VĒSTIS 					
Aizvadīti Saldus
novada kultūras
darbinieku svētki

• Jānim Milzeram, Saldus mūzikas
skolas skolotājam, atzīmējot 50
gadu darba jubileju;
• Ļubovai Kapteinei, Saldus pagasta kultūras darba organizatorei,
atzīmējot 35 gadu darba jubileju;
• Zaigai Freibergai, Saldus pilsētas
bibliotēkas Bērnu literatūras centra
abonementa bibliotekārei, atzīmējot
30 gadu darba jubileju;

1. decembrī Saldus Mūzikas un
Mākslas skolu ēkā notika Saldus no
vada kultūras darbinieku svētki, kur
tika pasniegti Saldus novada domes
Atzinības raksti, kā arī Kultūras
ministrijas un Latvijas Nacionālā
kultūras centra Atzinības raksti.
Tika nosaukts arī Gada kultūras
darbinieks.
Kultūras darbiniekus uzrunāja Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš, sveicot visus klātesošos
ar skaistu un kultūras notikumiem
bagātu gadu, atzīmējot, ka kultūras
darbinieku, iespējams, ne vienmēr
pamana sabiedrība, bet viņa darbus un
sasniegtos rezultātus gan.
Kultūras ministrijas Atzinības
rakstu saņēma p/a “Saldus TIKS
centrs” kultūras projektu vadītāja
Zaiga Vēja, ka arī J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
direktore Agrita Ozoliņa. Bet Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinības
rakstu saņēma Saldus mūzikas skolas
skolotājs Jānis Milzers un Saldus
pagasta kultūras darba organizatore
Ļubova Kapteine.
Saldus novada domes Atzinības
rakstu par godprātīgu, profesionālu
un radošu darbu kultūras nozarē pasniedza speciālistiem, kuri 2017. gadā
atzīmēja apaļas darba jubilejas Saldus
novada kultūras iestādēs:

• Agritai Ozoliņai, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
direktorei, atzīmējot 30 gadu darba
jubileju;
• Artūram
Maculēvičam,
Saldus mūzikas skolas direktoram,
atzīmējot 20 gadu darba jubileju;

2017. gada DECEMBRIS
gasta kultūras darba organizatorei,
atzīmējot 10 gadu darba jubileju;
• Kristīnei Ozolai, Saldus mākslas
skolas
profesionālās
ievirzes
izglītības
vizuālās
mākslas
skolotājai, direktores vietniecei
mācību darbā, atzīmējot 10 gadu
darba jubileju.
Goda
nosaukumu
“Gada
kultūras darbinieks” par ilgstošu,
kvalitatīvu, atbildīgu un aizrautīgu
darbu Jaunauces muižas kompleksa
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā
un Jaunauces pagasta kultūras tradīciju
veidošanā, ieguva Inguna Balcere,
Jaunauces pils pārvaldniece.

Par
mērķtiecīgu,
nesavtīgu,
iniciatīvas un radošuma pilnu darbu
• Lindai Eglītei, Saldus mākslas Saldus novada kultūras dzīvē apbalskolas
profesionālās
ievirzes voja arī “Gada kultūras darbinieks”
izglītības vizuālās mākslas skolo nominācijas pretendentus:
tājai, atzīmējot 15 gadu darba jubi• Ievu Kalvāni, Saldus novada
leju;
Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas
• Sandrai Leitholdei, J. Rozentāla
vadītāju;
Saldus vēstures un mākslas muzeja
• Ļubovu Kapteini, Saldus pagasta
pedagogam, atzīmējot 10 gadu darkultūras darba organizatori;
ba jubileju;
• Santu Švalbi, Saldus pilsētas
• Ilzei Pluģei, J. Rozentāla Saldus
bibliotēkas bibliogrāfi;
vēstures un mākslas muzeja
sabiedrisko attiecību speciālistei, • Sarmīti Kaufmani, Zirņu pagasta
atzīmējot 10 gadu darba jubileju;
kultūras darba organizatori.
• Ilmai Āboltei, Saldus pilsētas
bibliotēkas lietotāju apkalpošanas
nodaļas vadītājai, atzīmējot 10 gadu
darba jubileju;

Par šogad iegūtu augstāko izglītību
sumināja Aivu Pundiņu.
Pasākumā sveica arī trīs jaunos
speciālistus, kas sākuši darbu kultūras
nozarē Saldus novadā.

• Ilzei Ābolai, Saldus pilsētas
bibliotēkas informācijas resursu
Lai šos svētkus padarītu patiesi
attīstības un metodiskā darba nodaļas
īpašus, pasākuma laikā klausītājus
sistēmbibliotekārei, atzīmējot 10
ar Ziemassvētku melodijām priecēja
gadu darba jubileju;
Dace Tapiņa un Aiva Pundiņa, bet
• Ievai Adzereikoi, Saldus pilsētas noslēgumā Saldus novada kultūras
bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbiniekus pārsteidza Igo ar grupu.
abonementa bibliotekārei, atzīmējot
10 gadu darba jubileju;
Saldus novada p/a “Saldus TIKS
• Mārītei Leibai, Jaunauces pacentrs”●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 86, 2017. gada. 14. DECEMBRIS Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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