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SALDUS NOVADS - MEDUS PILIENS KURZEMĒ

Šajā numurā:
Domes sēde

Aktualitātes pagastos

Sporta aktualitātes

Kapu svētki Saldus novada kapsētās

> 4. - 7. lpp.

> 7. - 10. lpp.

> 10. - 11. lpp.

> 12. lpp.

Ar lepnumu par tradīciju – Saldus novads XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos

Saldus – 16 medus kāres, kuras
savienojušās spēcīgā dravā. Sākot no
leišmalītes līdz pat Kuldīgas pievārtei,
zeme starp Skrundu un Zemgali
sevī lepni nes Latvijas saldākā novada godu. Katrs saldenieks ceļ savu
novadu arvien augstāk, un mūsu
tuvošanās ir īsti jaušama, jo uz
bišu spārna atvēdī ziedputekšņu un
gotiņkonfekšu smarža.

Tādus mūs, Saldus novadu,
sagaidīja Rīga, kur nedēļā no 1. līdz
8. jūlijam varēja piedzīvot īstus tautas svētkus. Saldus novads šogad bija
īpaši lepns par saviem amatiermākslas
kolektīviem un to vadītājiem – kopumā
uz svētkiem aizbrauca 640 dalībnieku,
kuri pārstāvēja 31 kolektīvu! Vislabāk
šo ievērojamo skaitu varēja ieraudzīt
tieši svētku pirmajā dienā, kad uz
Dziesmu un Deju svētku gājienu

ieradās svētku dalībnieki, kas krāšņi
un skanīgi pildīja Rīgas ielas
Saldus pilsētu kupli pārstāvēja
Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” kolektīvi – tautas deju ansamblis “Kursa”, kapela “Strops”, vidējās
paaudzes deju kopa “Bandava”, slāvu
tautu ansamblis “Živica”, Saldus
Tautas teātris, pūtēju orķestris “Saldus”, tautas lietišķās mākslas studija
“Saldus”, folkloras kopa “Medainis”,
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jauktais koris “Saldava” un sieviešu
koris “Varavīksne”. Saldus pilsētas
kolektīvu skaitu kuplināja arī Saldus
tehnikuma jauniešu deju kolektīvs
“Rota” un Saldus Bērnu un jaunatnes
centra aktīvie kolektīvi – jauniešu
koris “Ameno” un jauniešu deju
kolektīvs “Meduslāse”.
No Saldus novada pagastiem
Rīgā ieradās lielākā mūsu kolektīvu
daļa – 18 kolektīvi. Saldus pagastu pārstāvēja Druvas vidusskolas
jauniešu deju kolektīvs “Puzurs”, kā
arī Druvas kultūras nama kolektīvi –
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Druva”, senioru deju kolektīvs “Druvas
seniori – I” un “Druvas seniori – II”,
Druvas amatnieku centrs, folkloras
kopa “Zemturi” un vokālā grupa
“Druvas tonis”. Trīs kolektīvus uz
svētkiem bija atvedis Kalnu kultūras
nams – jauniešu deju kolektīvu “Jumis”, kapelu “Spēlmaņi” un sieviešu
kori “Nīgrande”. Divus kolektīvus
uz svētkiem sagaidījām no Lutriņu
un Novadnieku pagasta – Lutriņu pagasta kluba jauniešu deju kolektīvu
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“Vilks” un Lutriņu pagasta jaukto
vokālo ansambli “Gamma”, kā arī
Novadnieku pagasta sieviešu senioru
kori “Draudzība” un Novadnieku
pagasta jauniešu deju kopu “Sadancis”. Jaunauces pagastu pārstāvēja
vidējās paaudzes deju kopa, no
Jaunlutriņu pagasta uz svētkiem brauca Jaunlutriņu teātris, savukārt Ezeres
pagastu pārstāvēja Ezeres kultūras
nama sieviešu koris “Kaprīze”.
Pampāļu pagasts svētkos dižojās ar
Pampāļu kultūras nama folkloras kopu
“Pampāļi”.

Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts pauž lielu un sirsnīgu
pateicību ikvienam, kas pārstāvēja
Saldus novadu simtgades Dziesmu
un Deju svētkos. Īpašs paldies
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem,
kuri katru savu kolektīvu dalībnieku
ir aicinājuši, sagatavojuši, ģērbuši un
iedrošinājuši, lai pēc panākumiem
skatēs, dotos uz Dziesmu un Deju
svētkiem tik kuplā skaitā!
Saldus novada kolektīvus dažādās

Rīgas vietās varējām redzēt katru
svētku nedēļas dienu – teātra izrādēs
Vērmanes dārzā un Dailes teātrī,
vērienīgā koncertā Arēnā Rīga, koncertos Esplanādē un Vērmanes dārzā,
koncertzālē “Lielā Ģilde”, dižojoties
ar tautas tērpiem koncertzālē “Palla
dium”, dziedam Vecrīgas ielās un
laukumos, Folkloras dienā Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un,
protams, nepieredzēti grandiozajos koncertos Daugavas stadionā un
Mežaparka Lielajā estrādē.
Lai tas spēks, kuru jūtam caur
mūsu tautas kultūras saknēm, spēcina
arī ikdienā! Paldies ikvienam, kurš
piedalījās svētku tapšanā! Īpašs
paldies p/a “Saldus TIKS centrs”
kolektīvam, Saldus novada pagastu
pārvalžu vadītājiem un kultūras darba
organizatoriem, kolektīvu vadītājiem
un visiem tiem, kuru darbs ļāva Saldus novada vārdam izskanēt Latvijā
un pasaulē.
Dina Neimeta, sabiedrisko un
starptautisko attiecību speciāliste●

Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši
apgleznotu ģerboņu sienu
Latvijas pašvaldību dāvinājums valsts nozīmīgajā jubilejā.
Katra Latvijas pašvaldība ģerboņu sienas atjaunošanā
piedalījās ar līdzfinansējumu – 172 eiro, kas nozīmē, ka
kopējās izmaksas pārsniedz 20 tūkstošus eiro.
Sienu apgleznoja starptautiski pazīstamais latviešu
mākslinieks Leonards Laganovskis.
Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, taču pa
šo laiku ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma, un
daudzas pilsētas un novadi mainījuši savas administratīvās
aprises, tāpēc Latvijas simtgadē tapa ideja sienas gleznojumu atjaunot ar pašreizējiem ģerboņiem.
26. jūnijā Rīgā pie ēkas Torņa ielā 4 tika atklāta
dekoratīvā siena “Latvijas pilsētas un novadi valsts
simtgadei”.
Svinīgajā sienas atklāšanas pasākumā piedalījās arī
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups. Šī siena ir visu 119
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Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots
valsts galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti republikas pilsētu
ģerboņi, un tiem seko novadu ģerboņi alfabētiskā secībā
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Ar cieņpilnu piemiņas brīdi godināti
komunistiskā genocīda upuri
dibinātājs un pirmais vadītājs Jānis
Milzers, izstāstot savu stāstu un daloties pārdomās par mūsdienu notiku
miem. Arī Saldus novada domes
deputāts Roberts Sipenieks uzsvēra,
ka jaunās paaudzes pienākums ir
atcerēties un pieminēt šos baisos notikumus, un nepieļaut to atkārtošanos.
Zemessardzes 45. nodrošinājuma
bataljona pārstāvis Jānis Rudzītis
mudināja aizstāvēt Latviju jebkuros
apstākļos, bet mācītājs Guntis Apriķis
atgādināja, ka jānovērtē mums dotā
brīvība domāt, sapņot, just un dzīvot.

Saldus novada domes deputāts Roberts Sipenieks uzrunā pasākuma dalībniekus

14. jūnijs ir skarba un netaisna
d iena Latvijas vēsturē, kad tika
izjauktas ģimenes un salauzti likteņi.
Arī šogad 14. jūnija pēcpusdienā
pie totalitāro režīmu upuru piemiņas

a kmens Lielās un Zaļās ielas
krustojumā tikās tie mūsu novadnieki, kurus skāra 1941. un 1949. gada
represijas un izsūtīšanas šausmas.
Klātesošos uzrunāja Saldus politiski represēto biedrības “Liktenis”

Pasākumu vadīja Edīte Irbe,
muzikālo pavadījumu sarūpēja studija
“Saldus” Andra Akermaņa vadībā.
Pasākumu organizēja Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs”.
Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Saldū notiks vērienīgs gaisa balonu festivāls
un laulības gaisa balonā
saņems laulības apliecību. Šādu iespēju dāvā Saldus novada pašvaldība.
Festivālā piedalīsies gaisa balonu komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas, un
pasākuma apmeklētājiem būs lieliska iespēja priecāties par
vēl neredzētiem un īpaši skaistiem baloniem.

27. un 28. jūlijā Saldū norisināsies krāšņais gaisa
b alonu festivāls “Saldus 2018”, kura laikā paredzēts arī
kāds īpašs notikums – gaisa balonā tiks salaulāti trīs pāri,
kuri ir deklarēti Saldus novadā un vēlas teikt JĀ vārdu
gaisā.
Jārēķinās, ka laulību ceremonija notiks tad, kad baloni
varēs pacelties gaisā. Paredzēts, ka pāri kopā ar ceremonijas vadītājiem aptuveni vienlaikus pacelsies gaisā trīs
gaisa balonos. Virs koku galotnēm viņi mīs gredzenus un

Gaisa balonu festivāla abās dienās norisināsies ne tikai
balonu lidojumi virs Saldus pilsētas. Programmā paredzēta
arī degļu parāde un balonu spīdēšana dažādās Saldus
vietās, atkarībā no laika apstākļiem – 27. vai 28. jūlijā ap
plkst. 23.00.
Tāpat festivāla laikā plānoti trīs gaisa balonu lidojumi
virs Saldus – atkarībā no laika apstākļiem tie notiks 27. un
28. jūlijā ap plkst. 20.00 un 28. jūlijā – ap plkst. 7.00. Par
vietām, no kurām gaisa baloni pacelsies lidojumam, tiks
ziņots pasākuma norises dienās, jo gaisa balonu pacelšanās
atkarīga no vēja stipruma un virziena.
Kā norāda festivāla organizatori, visi pasākumi
norisināsies tikai labvēlīgos laika apstākļos, turklāt arī
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pasākumu norises laiki var mainīties. Tādēļ apmeklētāji
aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai Saldus novada
pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un sociālajos tīklos
gan Saldus TIKS centra, gan Saldus novada pašvaldības
“Facebook” un “Twitter” kontos.
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Gaisa balonu festivālu “Saldus 2018” rīko Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” un SIA “Forte PR”. Pasākumu
finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”●

Domes sēdē apstiprināja trīs izglītības iestāžu vadītājus
meklēšanas iespējām, pakalpojumu
un krājuma resursu popularizēšanā.
Apstiprināja interešu izglītības
programmu mērķdotācijas sadales
kārtības
nolikumu,
lai
veiktu
mērķdotācijas sadalījumu un kontro
lētu tā izlietojumu par izglītības
iestāžu realizētajām interešu izglītības
programmām Saldus novadā.
Noteica sociālā dzīvokļa statusu
vairākiem dzīvokļiem Saldus novadā.
Noteica kvalificētam speciālistam
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu
dzīvoklim Pampāļos.

Foto: Andrejs Sergejevs

Saldus novada domes priekš
sēdētājs Māris Zusts domes sēdi sāka
ar sveicieniem no Valsts prezidenta
kancelejas, nododot deputātiem Valsts
prezidenta parakstītas fotogrāfijas no
prezidenta vīzītes Saldū.
Domes sēdē tika skatīti 72
lēmumprojekti. Jūnija domes sēdē
nepiedalījās deputāti Aidis Herings un
Andris Saulītis.
Deputāti ar vienbalsīgu balsojumu par Saldus pirmsskolas izglītības
iestādes “Sienāzītis” vadītāju apstip
rināja Ilzi Ševeli un par Saldusnovada
pašvaldības Jaunlutriņu pamatskolas
direktori apstiprināja Daci Kalniņu.
Apstiprināja grozījumus Saldus
pilsētas bibliotēkas pakalpojumu
izmantošanas noteikumos, kuri stāsies
spēkā ar šī gada 1. jūliju.
Apstiprināja Saldus pilsētas biblio
tēkas attīstības plānu 2018.-2022. ga
dam. Deputāti lēma apstiprināt Saldus
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pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības
politiku, kuras galvenie u zdevumi ir:
• Nodrošināt
Saldus
novada
pašvaldības piešķirtā finansējuma
lietderīgu un pamatotu izlietošanu,
ievērojot principu: 70% – grāmatu,
audiovizuālo izdevumu un citu
veidu dokumentu iegādei, no tā
20% – bērniem un jauniešiem; 30%
no kopējā finansējuma – preses
izdevumu abonēšanai.
• Uzlabot krājuma kvalitāti, stingri
ievērojot tā komplektēšanas un
rekomplektēšanas pamatprincipus,
īpašu uzmanību pievēršot dubletu un
nepieprasītas literatūras izņemšanai
no fondiem, tā paaugstinot krājuma
apgrozījuma rādītāju, kas pašlaik ir
vidēji 1.5.
• Optimizēt krājuma kustību, ieviešot
efektīvākas darba metodes jaun
ieguvumu apstrādē, norakstīšanas
procesā, elektroniskā kataloga
datu papildināšanā ar informācijas

Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2018. gada 24. maija
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par
Saldus novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību”. Apstiprināja
Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” 2017. gada
publisko pārskatu.
Apstiprināja par Saldus Mūzikas
skolas direktoru Mārtiņu Bērtuli.
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
lēmumā “Par Kurzemes plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna
saskaņošanu”.
Atbalstīja Saldus novada domes
attīstības un vides aizsardzības komisijas vārdiskā sastāva maiņu un vadības
pārvēlēšanu. Atbrīvoja Saldus novada
domes attīstības un vides aizsardzības
komisijas
priekšsēdētāju
Māri
Zustu no komisijas priekšsēdētāja
pienākumu pildīšanas un izslēdza
Māri Zustu no minētās komisijas
sastāva. Par komisijas priekšsēdētāju
apstiprināja domes deputātu Raivi
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Zīrupu, par komisijas priekšsēdētāja
vietnieku apstiprināja Saldus novada
pašvaldības galveno arhitekti Ingrīdu
Andersoni un par komisijas locekli
ar balss tiesībām apstiprināja Saldus
novada pašvaldības attīstības nodaļas
galveno projektu speciālisti Gintu
Ernšteinu.

ekspluatācijai.

Veica izmaiņas Saldus novada
domes Teritoriālās komitejas locek
ļu sastāvā. Atbrīvoja līdzšinējo Teri
toriālās komitejas priekšsēdētāju Māri
Zustu no komitejas priekšsēdētāja
pienākumiem un izslēdza Māri Zustu no komitejas sastāva. Ievēlēja
deputātu Gati Baumani par komitejas locekli un apstiprināja pastāvīgam
darbam Teritoriālajā komitejā.

Nolēma atsavināt Saldus novada
pašvaldībai piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu BMC Probus
215 SCB, rīkojot publisku izsoli.

Apstiprināja
izmaiņas
Saldus
novada domes Finanšu komitejas sastāvā. Saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” Finanšu komiteju vada
domes priekšsēdētājs. Apstiprināja
Saldus novada domes priekšsēdētāju
Māri Zustu par Saldus novada domes
Finanšu komitejas priekšsēdētāju un
ievēlēja domes deputātu Reini Doniņu
par šīs komitejas locekli.

Atzina par spēku zaudējušu Saldus
novada domes 28.12.2017. lēmumu
“Par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Dārziņi”, Ezeres pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un
pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma
līguma slēgšanu”.

Deputāti lēma nodrošināt līdz
finansējumu no 2018. gada projektu
fonda budžeta līdzekļiem 1420.00 eiro
apmērā Saldus novada pašvaldības
Druvas
vidusskolas
projektam
“Vārds – kāds tu esi!”, kurš atbalstīts
Nodibinājuma
“CEMEX Iespēju
fonds” projektu konkursā.
Apstiprināja
vairākus
izsoles
rezultātus, noteica pircējus un atļāva
slēgt pirkuma līgumus, kā arī lēma par
vairāku īpašumu atsavināšanu, pircēja
un pirkuma cenas noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Lēma nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus.

Piešķīra apbūves tiesības uz Saldus novada pašvaldībai piekrītošā
nekustamā īpašuma.
Atbalstīja trīs ceļa servitūta
nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajās
zemes vienībās.

Veica grozījumus Saldus novada
domes 24.09.2015. lēmumā “Par
nekustamā īpašuma “Ezeres muitas
punkts”, Ezeres pag., Saldus nov.,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Pa sentēvu pēdām””.

Apstiprināja maksu par Vadakstes
pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem (bez PVN), sākot ar 2018.
gada 1. oktobri:
• Dzeramā ūdens piegāde – 0.85
eiro/m³;
• Kanalizācijas izmaksas – 0.55
eiro/m³.
Noteica siltumenerģijas tarifu
2018./2019. gada apkures sezonai
Ezeres pagastā 52.91 EUR/Mwh
apmērā bez PVN.
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada 24. maija
sēdes lēmuma “Par Saldus novada
pašvaldības pagastu pārvalžu apkures
sistēmu rekonstrukciju”.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2017. gada 28. decemNodeva apakšnomā zemes gabalu bra sēdes lēmuma “Par ilgtermiņa
Jelgavas ielā 6, kafejnīcas terases kredīta ņemšanu iekšējo inženiertīklu
uzturēšanai un ekspluatācijai, lab apliecinājuma karšu izstrādei un
iekārtojuma elementu ierīkošanai un iekšējo
inženiertīklu
(apkures,
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ūdensvada, kanalizācijas, ventilācijas)
būvniecībai Druvas vidusskolas ēkā”.
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2016. gada 7. jūlija
sēdes lēmumā “Par projektu “Vides
sakārtošana
Kurzemes
reģiona
apdzīvotajās vietās”.
Noteica dalības maksu Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolas
organizētās vasaras skolas pasākumā
“English Bible camp” 40 eiro
(četrdesmit eiro) apmērā vienam
dalībniekam (bez PVN).
Izslēdza no Saldus pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru parādu par komunālajiem pakal
pojumiem 6059.49 eiro (seši tūkstoši
piecdesmit deviņi eiro 49 centi)
apmērā, sakarā ar to, ka uzņēmums ir
izslēgts no LR Uzņēmumu reģistra.
Lēma slēgt līgumus ar SIA “Saldus namu pārvalde” par teritoriju
uzturēšanu un kopšanu Saldus pilsētā
un par ielu apgaismojuma tīkla un luksoforu uzturēšanu un atjaunošanu Saldus pilsētā. Līgumu darbības termiņi 5
(pieci) gadi, nodrošinot finansējumus
apstiprinātā gada budžeta ietvaros.
Piešķīra līdzfinansējumus, slēdzot
līgumus ar Saldus novada pašvaldību
par finansiālu atbalstu projektu
realizēšanai:
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Saldus saulesstīga” projekta “Stāstu
namiņš” realizācijai;
• 292,35 eiro apmērā biedrības
“Saldus vakari” projekta “No senatnes
tagadnē” realizācijai;
• 225,00 eiro apmērā biedrības
“Mūsu ligzda” projekta “Biedrības
“Mūsu ligzda” kapacitātes celšana”
realizācijai, ar nosacījumu, ka
apmācības ir pieejamas jebkuram
interesantam;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Saldus pirts draugu apvienība
“Saules slotas”” projekta “Zaļā skola”
realizācijai;
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• 300,00 eiro apmērā biedrības “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas”” projekta “Lietuviešu pirts rituāli
“Eņģeļu dzirnavās”” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Pieneņpūkas” projekta “Sajūti –
atpazīsti – nosauc” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Durvis uz radīšanu” projekta
“Latviešu dejas Eiropiādē 2018”
realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Saldus diabēta biedrība” projekta
“Nūjo vesels līdz 100” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Riekstkodis” projekta “Zirņi zied,
Zirņos dzied!” realizācijai.
No Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes pārstāvniecības at
cēla Reini Doniņu un izvirzīja Saldus
novada pašvaldības pārstāvniecībai
Kurzemes plānošanas reģionā domes
priekšsēdētāju Māri Zustu. Dalībai
Kurzemes
plānošanas
reģiona
attīstības padomes sēdēs Saldus novada domes priekšsēdētāja Māra Zusta
prombūtnes laikā aizvietotāja statusā
ar balsstiesībām izvirzīja domes
priekšsēdētāja vietnieku Raivi Zīrupu.
Atļāva Mārim Zustam savienot
Saldus novada domes priekšsēdētāja
amatu ar Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības padomes locekļa
amatu.
Deleģēja dalībai Izglītības un
zinātnes ministrijas Profesionālās
izglītības kompetences centra Saldus
tehnikums konventā Saldus novada
domes priekšsēdētāju Māri Zustu,
kā arī atļāva Mārim Zustam savienot
Saldus novada domes priekšsēdētāja
amatu ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības kompetences centra Saldus tehnikums konventa locekļa amata pienākumiem.
Atļāva Raivim Zīrupam savienot
Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatu ar Kurzemes

6

SALDUS NOVADA VĒSTIS

plānošanas reģiona attīstības padomes
locekļa amatu.

Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 22.02.2018. lēmumā
“Par nekustamā īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sociālā aprūpes
centra izveidei”.
Deputāti lēma sniegt atbalstu
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”,
piešķirot finansējumu sociālās aprūpes
centra Saldus novada Rubā darbības
nodrošināšanai 2018./2019. gada apkures sezonā, t.i., sociālo pakalpojumu klientu saņēmēju uzturēšanās izdevumu segšanai proporcionāli centra
noslogojumam, bet ne vairāk kā 7000
eiro (septiņi tūkstoši eiro) mēnesī līdz
centra klientu 80% nokomplektēšanai
no 2018. gada 1. septembra līdz 2019.
gada 30. aprīlim.
Izveidoja Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
un apstiprināja Saldus sadarbības
teritorijas
civilās
aizsardzības
komisijas nolikumu ar komisijas
vārdisko sastāvu. Par Saldus novada un Brocēnu novada civilās
aizsardzības komisijas priekšsēdētāju
apstiprināja Māri Zustu un par komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš
komisijas priekšsēdētāja prombūtnes
laikā pildīs komisijas priekšsēdētāja
pienākumus, apstiprināja Brocēnu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāju Solvitu Dūklavu. Par
komisijas priekšsēdētāja otro vietnieku tika apstiprināts virsleitnants
Mairis Jocus, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Kurzemes
reģiona brigādes Saldus daļas ko
mandiera p.i.. Par komisijas locekļiem
tika apstiprināti – Kristaps Osis,
Saldus novada pašvaldības izpilddirektors, Tālivaldis Bērtulsons,
Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors, Rolands Agafonovs,
AS “Sadales tīkls” Ventspils tīklu
nodaļas vadītājs; pulkvežleitnants
Eduards Boļšakovs, Valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus

iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants
Arturs Barons, Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljona koman
dieris, Daumants Grundmanis, Valsts
meža dienesta Dienvidkurzemes
virsmežniecības
Saldus
nodaļas
mežzinis, Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” direktore, Ingemars Harmsens, SIA “Saldus medicīnas centrs”
valdes priekšsēdētājs, Aija Siliņa,
Brocēnu novada pašvaldības iestādes
“Sociālais dienests” vadītāja p.i.,
Rolands Marģelis, Saldus novada
pašvaldības policijas priekšnieks un
Gatis Lieldaudzietis, Brocēnu novada
pašvaldības policijas priekšnieks.
Piešķīra Saldus novada domes
priekšsēdētājam
Mārim
Zustam
ikgadējā atvaļinājuma daļu 5 kalendāra
dienas no 2018. gada 12. jūlija līdz
2018. gada 16. jūlijam ieskaitot. Saldus novada domes priekšsēdētāja
pienākumus domes priekšsēdētāja
Māra Zusta prombūtnes laikā pildīs
domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups.
Deputāti lēma pieprasīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt
krīzes situāciju lauksaimniecībā Saldus novada administratīvajā teritorijā.
Saldus novada pašvaldībā saņemti
278 novada lauksaimnieku iesniegumi no Lutriņu pagasta, Jaunlutriņu
pagasta, Šķēdes pagasta, Ezeres pagasta, Kursīšu pagasta, Nīgrandes
pagasta, Vadakstes pagasta, Zvārdes
pagasta, Pampāļu pagasta, Rubas pagasta, Zaņas pagasta, Novadnieku
pagasta, Jaunauces pagasta un Saldus pagasta ar lūgumu izsludināt
ārkārtas situāciju lauksaimniecībā
Saldus novadā. Atbilstoši apkopotajai informācijai, skarta lielākā
daļa no 68 151ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platībām, un
situācija, kāda ir izveidojusies lauksaimniekiem novada administratīvajā
teritorijā, ir kritiska, sausuma
skartajās teritorijās lauksaimniecības
uzņēmumiem radušies nepārvaramas
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varas apstākļi. Deputāti lēma ierosināt
Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijai realizēt lauksaimnieku
uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes
situācijas pārvarēšanai, kā arī lēma
ierosināt Latvijas Republikas Minis
tru kabinetam sniegt finansiālu atbalstu Saldus novada lauksaimnieku
uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai
daļēji kompensētu zaudējumus, kas
radušies lauksaimniecības teritorijām
ilgstoša sausuma rezultātā.
Apstiprināja

Saldus

novada

pašvaldības
pārskatu.

2017.

gada

publisko

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 14 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2018. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam””.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldībai piederošās kustamās
mantas – mežaudzes cirsmas, izsoles
rezultātus.

2018. gada JŪLIJS

pieejams Saldus novada mājaslapā:

http://www.saldus.lv/pasvaldiba/
dokumenti12/domes-lemumi/domeslemumi2/
Nākamā domes sēde notiks 23.
augustā. Jūlija mēnesī Saldus novada
domes sēde nav plānota.

Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Pilns domes sēdes protokols ir

AKTUALITĀTES PAGASTOS
SIA “Saldus Druva” atklāja slaucamo govju
automātisko slaukšanas fermu
29. jūnijā uzņēmums SIA “Saldus
Druva” atklāja jaunu 540 slaucamo
govju automātisko slaukšanas fermu.
Atklāšanas pasākumā piedalījās arī
Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Raivis Zīrups, būvvaldes
vadītāja Anita Grigute un Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kļava.
Priekšsēdētāja vietnieks lepojās, ka
uzņēmumam ir modernākā kūts Saldus
novadā, un novēlēja, lai uzņēmums
attīstās un kļūst par modernāko
kūti Eiropā, pasniedzot simbolisku
ganāmpulku turpmākai attīstībai.
Saldus pagasta pārvaldes vadītāja
pasniedza māla piena krūzi, lai
moderno
tehnoloģiju
laikmetā
neaizmirstu par tradīcijām un mūsu
tautas vērtībām.
Visiem klātesošajiem bija iespēja
gida pavadībā doties un apskatīties
jauno fermu.
Lepojamies par uzņēmuma attīstību
un novēlam neapstāties pie sasniegtā!
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludinā
šanas lauksaimniecībā Lauku at
balsta dienests informē, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES
un valsts atbalstu par sausuma dēļ
cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš
iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad,
lai saņemtu specifiskos maksājumus
(brīvprātīgo saistīto atbalstu, mak
sājumu par vidi saudzējošām
dārzkopības metodēm vai bioloģisko
lauksaimniecību), ir jāraksta iesnie
gums Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu
nomaiņu. LAD lūdz lauksaimniekus veikt foto fiksāciju ar 2-3
fotogrāfijām no dažādām lauka vietām
(ar koordinātām vai identificējamiem
objektiem – kokiem, stabiem,
ēkām). Kultūras kodu Elektroniskajā

pieteikšanās sistēmā nevajag mainīt.
Iesniegumu lūdzam iesniegt sadaļā
“Pievienot dokumentus”.
Ja lauksaimnieks atstāj sākot
nēji iesēto kultūraugu, tad par
deklarētajiem iesētajiem un šobrīd
slikti izaugušajiem kultūraugiem
kods sistēmā nav jāmaina. Šādā
gadījumā tiks saglabāts arī specifiskais ar konkrēto kultūraugu saistītais
maksājums.
Kristīne Ilgaža, Lauku atbalsta
dienesta sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja●

Paziņojums par pakalpojuma sniedzēja
maiņu Novadnieku pagastā

Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta
pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada domes
lēmumu, ar šī gada 31. jūliju izbeidz sniegt pakalpojumu
dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas ūdeņu savākšanā
Jūsu īpašumam.
Līdz ar to tiek izbeigts starp mums noslēgtais līgums par
iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanu.

Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus
par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz 31.07.2018. veikt
Novadnieku pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitīt Novadnieku pagasta pārvaldes kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu,
droši zvaniet vai rakstiet mums.
Dina Brēdava, Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāja
Tel.29113228, e-pasts: dina.bredava@saldus.lv●
SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka ar Saldus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr. 315 no 17.04.2018.
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Saldus novada pagastos. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniegšanu Novadnieku pagasta teritorijā
(dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu,
attīrīšanu) uzsāksim ar 2018. gada 1. augustu.
Pakalpojumu Novadnieku pagastā sniegsim par Saldus
novada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras
ir tādas pašas kā iekasētās Novadnieku pagasta pārvaldē:
Draudzības ciemā
• dzeramā ūdens piegāde 0.88 eiro/m3 bez PVN (1.06 eiro/

8

m3 ieskaitot PVN);

• kanalizācijas izmaksas 0.90 eiro/m3 bez PVN (1.09 eiro/
m3 ieskaitot PVN).
Sātiņu skolā, Sesilē, Puķukalnos, Ēvaržos
• dzeramā ūdens piegāde 0.512 eiro/m3 bez PVN (0.62
eiro/m3 ieskaitot PVN);
• kanalizācijas izmaksas 0.569 eiro/m3 bez PVN (0.69
eiro/m3 ieskaitot PVN.
Sagatavošanās periodā:
• Slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem
(daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar
mājas pilnvaroto personu vai biedrību);
• Uzstādīsim/nomainīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada
ievada tiem lietotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāji vai
esošajam skaitītājam ir beidzies verifikācijas termiņš;
• Apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un kanalizācijas
trasēm, būvēm un iekārtām.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas
lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss”
iesnieguma veidlapu un nodot to mūsu darbiniekiem, kuri
veiks skaitītāja uzstādīšanu/nomaiņu, atstājot to Novadnieku pagasta pārvaldes kasē, SIA “Saldus komunālserviss”
abonentu daļā Mazajā ielā 6, Saldū vai atsūtot uz e-pastu
komunalserviss@saldus.lv nofotogrāfētā vai ieskanētā
veidā, lai raitāk ritētu līgumu slēgšana.
Līgumu slēgšana notiks no 01.07.2018. līdz 31.07.2018.
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00
līdz 17.00 abonentu daļā Mazajā ielā 6, Saldū, (kontakt-
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telefoni: 27088306, 63807453) un Novadnieku pagasta
pārvaldes telpās 16.07.2018 no plkst. 14.00 līdz 18.00 un
19.07.2018. no plkst. 9.00 līdz 12.00.

SIA “Saldus komunālserviss”, netiks uzsākta ūdens padeve
ar 01.08.2018. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma
līgums.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, ņemt līdzi īpašuma
piederības apliecinošu dokumentu, personu apliecinošu
dokumentu, pilnvaru par tiesībām parakstīt dokumentus, ja
tos slēgs cita persona.

Jautājumu gadījumā zvanīt Pēterim Dubram, tālrunis
29713718.

Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu ar

valdes priekšsēdētājs●

Cerot uz veiksmīgu sadarbību:
Jānis Blūms, SIA “Saldus komunālserviss”

Vadakstes pagasta tautas namā izveidota
apkure ar koksnes granulām

100 cimdu pāru
Latvijai!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā
Nr.17-02-AL06-A019.2201-000039
Vadakstes Tautas namā izveidota
alternatīva apkures sistēma telpu
apsildīšanai ar elektrību – apkure ar
koksnes granulām.

19796,35 eiro; ELFLA atbalsta
intensitāte 90% no attiecināmām
izmaksām.
Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja●

Tehnoloģija ir videi draudzīga
zaļā tehnoloģija, kuru pielietojot
tiks nodrošināta optimālā komforta
temperatūra telpās 18°-20° C.
Ir sasniegts projekta mērķis:
nodrošināt vietējiem Vadakstes pagasta iedzīvotājiem iespēju saņemt
sociālos un publiskos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves
vietai, paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, būtiski
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Būvdarbus
Būvniecība”.

veica:

SIA

“AB

Projekta attiecināmās izmaksas:

Saldus pagasta dienas centra
aktivitātes
Vasaras sezonā Druvas dienas centrā ir iestājies
nedaudz klusāks periods.
Seniori vasarā vēlas braukt ekskursijās, izbraukt ar
riteņiem vai pavadīt laiku savos piemājas dārziņos. Bet,
neatkarīgi no tā, arī vasarā esam atvērti gan bērniem,

Druvas kultūras centra Amatnieku
centra rokdarbnieces Zinta Vārpiņa,
Zaiga Ceimere, Dace Sermolīte,
Līvija Petrovica un Aina Delvere
sagatavojušas lielisku dāvanu Latvijas Simtgadē – Saldus novada
etnogrāfiskos cimdus.
100 pāru kolekcija tapusi 7 gadu
laikā, izmantojot materiālus no
vēstures muzejiem Rīgā, Kuldīgā un
Liepājā.
Amatnieku
centrs
piedalīsies
“XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku tautas lietišķās
mākslas izstādē”.
Ļuba Kapteine,
Druvas kultūras centra vadītāja●

gan lielajiem. Jau otro gadu aktīvi piedalāmies projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Saldus novadā” aktivitātēs.
Jūnija mēnesī projekta ietvaros notika deju fitnesa
nodarbība, kura tika kupli apmeklēta. Druvas seniori ir
aktīvi ceļotāji. Šogad 50 cilvēku grupa devās ekskursijā uz
Kalsnavas arborētumu, Jēkabpili un Staburagu. Senioriem
ir tradīcija katru gadu kopā svinēt vasaras saulgriežus.
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Šogad lauku sētā “Birēni” pie ugunskura ar dziesmām,
rotaļām, ticējumiem ieskandinājām vasaras saulgriežus.
Paldies par viesmīlību mājas saimniekiem Elmai un
Visvaldim Kiršteiniem.

ja telpas, kurās atrodas gleznu galerija, un aplaistīt puķes.
Pļavās esam salasījuši dažādas zāļu tējas, kas ziemā labi
noder centra apmeklētājiem. Aicinu arī turpmāk aktīvi
sekot līdzi dienas centra aktivitātēm un piedalīties!

Kopā ar bērniem aizbraucām uz J. Rozentāla dzimtajām
mājām “Bebri”, palīdzējām mājas saimniecei sakopt muze-

Elita Austere, Druvas dienas centra vadītāja●

SPORTA AKTUALITĀTES
Saldus sporta skolas audzēknes izcīna medaļas Latvijas
čempionātā vieglatlētikā
Jelgavā.

Ar pārliecinošu uzvaru 4 x 100m
stafetes skrējienā finišēja Saldus
sporta skolas meiteņu komanda, kurā
skrēja Sonora Sergejeva, Laura Ķirse,
Daniela Lasmane un Elīna Novada,
izcīnot zelta medaļas un Latvijas
čempiona titulu.
Vēl vienu patīkamu pārsteigumu
sagādāja Daniela Lasmane, kura 100m
barjerskrējienā izcīnīja bronzu.
Lodes grūšanā Agnese Štencele
izcīnīja augsto 4. vietu, bet 5. vietu
Nora Grišāne, no Agneses rezultāta
atpaliekot vien par 5 cm.
Tiek apbalvota Sonora Sergejeva par iegūto 1. vietu. Foto: Romāns Kokšarovs.

No 29. līdz 30. jūnijam Ventspilī
notika Latvijas čempionāts U 16
vecuma grupai (2003.-2004. g.dz.),
kurā tika noskaidroti jaunie čempioni
40 disciplīnās.
Laika apstākļi sportistus nelutināja,
pūta spēcīgs, brāzmains ziemeļu vējš,
un gaisa temperatūra bija atbilstoša
rudenim, tomēr, neskatoties uz auks
tajiem laika apstākļiem, tika laboti
atzīstami personīgie rezultāti.

Vēl labāko pieciniekā bija Amanda
Kunkule, kura diska mešanā izcīnīja 5.
vietu.

Saldus sporta skolas audzēknes
Sonoras Sergejevas, Lauras Ķirses,
nostartēja lieliski, jo kopumā tika

D
anielas
Lasmanes trenere Daila
izcīnītas 4 medaļas.
Mankusa. Elīnas Novadas trenere
Sonora Sergejeva kļuva par Marina Dambe. Liels paldies meiteņu
trīskārtēju
Latvijas
čempioni, trenerēm un vecākiem par atbalstu
pārliecinoši izcīnot pirmo vietu 100m un nenovērtējamo ieguldījumu bērnu
skrējienā un tāllēkšanā ar izcilu attīstībā.
personīgo rezultātu 5,88m. Sonora jau
21. jūlijā piedalīsies Latvijas izlases
sastāvā starptautiskajās Baltijas valstu
Marina Dambe, Saldus sporta
komandu sacensībās, kuras notiks
skolas metodiķe, trenere●

Saeimā apbalvo treneri Pēteri Višņeviču

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas delegācija 19.
jūnijā devās tradicionālajā vizītē uz Saeimu, kur Saeimas
priekšsēdētāja biedrs Gundars Daudze sveica sezonas
labākos spēlētājus, trenerus un tiesnešus, Rīgas Biznesa
skolas stipendijas ieguvēju, kā arī tos jaunos basketbolistus, kuri treniņus un spēles pratuši savienot ar labām
sekmēm mācībās.
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Lielu soli meiteņu basketbolā ir spērušas Saldus sporta
skolas audzēknes, kuru vidū ir daudz izlases kandidāšu.
Sakarā ar to, ka Saldus meiteņu basketbols ir augstā līmenī,
Latvijas Basketbola savienība to novērtēja, un par Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas 2018. gada sezonas treneri
Latvijā starp vairākiem Rīgas treneriem tika atzīts Pēteris
Višņevičs.
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Veiksmīgi noslēgusies pieredzes
un emocijām bagātā basketbola
2017./2018. gada sezona Saldus sporta
skolas komandām. LJBL čempionāta
finālturnīrā bronzas godalgu izcīnīja
U17 meiteņu komanda, kura spraigā
cīņā par trešo vietu ar četriem punktiem uzvarēja BJBS Rīga/Rīdzene

k omandu. Vēl trenera P. Višņeviča
trenētās meitenes U16 un U19 vecu
ma grupā izcīnīja 5. vietu, bet U15
meitenes 6. vietu. Liels panākums
ir jaunajām basketbola audzēknēm
U12 un U13 vecuma grupā, kur tika
izcīnīta 6. vieta, kā arī zēniem U17
grupā 8. vieta Latvijā.

2018. gada JŪLIJS
Treneri: meitenēm U15, U16, U17
un U19 – Pēteris Višņevičs. U12 –
Līva Štamere, U13 – Toms Zatlers.
Zēniem U17 grupā – Edgars Buiķis.
Liels paldies treneriem!
Marina Dambe, Saldus
sporta skolas metodiķe, trenere
Foto: Karina Birzgale●

Pasaules veterānu čempionātā galda tenisā saldenieks
Sandijs Vasiļjevs izcīna bronzu
Daudzkārtējais Latvijas čempions
galda tenisā Sandijs Vasiļjevs Līgo
svētkos Lasvegasā izcīnīja bronzu
pasaules veterānu čempionātā.
Vasiļjevs guva godalgu dubultspēlēs
vecuma grupā 45+, kur startēja pārī
ar ASV pārstāvošo Igoru Šulkinu.
Sportisti vispirms uzvarēja trijās
apakšgrupas spēlēs, bet pēc tam vēl
četrās izslēgšanas turnīra cīņās, kas
ļāva iekļūt pusfinālā. Tomēr cīņā par
vietu finālā viņi trijos setos piekāpās
nākamajiem čempioniem Veiksinam
Čeņam no Austrālijas un vācietim
Jergam Roskofam.
Apsveicam ar iegūto medaļu un
lepojamies par sportista augstajiem
sasniegumiem!
Foto no sportista privātā arhīva

Avots: Sportacentrs.com●
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Kapu svētki Saldus novada kapsētās

Saldus pilsētā 18. augustā

• Dubes kapsētā – plkst. 12.00

• Pilsētas kapsētā – plkst. 16.00

• Tērpju kapsētā – plkst. 13.00

• Čāpātāju kapsētā – plkst. 17.00

• Spolēnu kapsētā – plkst. 14.00

Ezeres pagastā 18. augustā

• Kuršu kapsētā – plkst. 15.00

• Griezes kapsētā – plkst. 13.00

Pampāļu pagastā 5. augustā

• Čāpu kapsētā – plkst. 14.30

• Sirsniņu kapsētā – plkst. 11.00

• Grīvaišu kapsētā – plkst. 16.00

• Strumpju kapsētā – plkst. 13.00

Jaunauces pagastā 19. augustā

Rubas pagastā 26. augustā

• Sodnieku kapsētā – plkst. 11.00

• Jaunajos kapos – plkst. 14.00

• Puķu kapsētā – plkst. 12.30

• Vecajos kapos – plkst. 15.00

• Vecie kapi – plkst. 14.00

Saldus pagastā 4. augustā

• Dūcmaņu kapsētā – plkst. 15.30

• Mazbitīšu kapsētā – plkst. 11.00

Jaunlutriņu pagastā 11. augustā

Šķēdes pagastā 18. augustā

• Meiru kapsētā – plkst. 11.00

• Ķingutu kapsētā – plkst. 11.00

• Baznīcas kapsētā – plkst. 12.00

• Sārcenes kapsētā – plkst. 12.00

• Čakšu kapsētā – plkst. 13.00

• Zutēnu kapsētā – plkst. 13.00

Kursīšu pagastā 11. augustā

• Šķēdes kapsētā – plkst. 14.00

• Grietēnu kapsētā – plkst. 11.00

Vadakstes pagastā 11. augustā

• Zaņenieku kapsētā – plkst. 12.00

• Priedulas kapsētā – plkst. 14.00

• Brūzilu kapsētā – plkst. 13.00

• Bileiķu kapsētā – plkst. 16.00

• Sauļu kapsētā – plkst. 14.00

Zaņas pagastā 19. augustā

• Bruzilu kapsētā – plkst. 15.00

• Pirtsgaru kapsētā – plkst. 12.00

• Kursīšu kapsētā – plkst. 16.00

• Silaiņu kapsētā – plkst. 13.00

Lutriņu pagastā 12. augustā

• Baļķu kapsētā – plkst. 14.00

• Podkalnu kapsētā – plkst. 11.00

• Spārņu kapsētā – plkst. 15.00

• Bikstu kapsētā – plkst. 12.00

Zirņu pagastā 4. augustā

• Aucenieku kapsētā – plkst. 13.00

• Sesiles kapsētā – plkst. 12.00

• Lašupes kapsētā – plkst. 14.30

• Būriņu kapsētā – plkst. 13.00

• Jusku kapsētā – plkst. 15.30

18. augustā

• Eglīšu kapsētā – plkst. 16.30

• Pidraišu kapsētā – plkst. 16.00

Nīgrandes pagastā 25. augustā

• Kasparleišu kapsētā – plkst. 17.00

• Bandzeru kapsētā – plkst. 11.00

Zvārdes pagastā 4. augustā

• Dziru kapsētā – plkst. 12.30

• Zvirgzdiņu kapos – plkst. 15.00

• Meldzeres kapsētā – plkst. 14.00

• Ķērkliņu kapos – plkst. 16.00

• Nīgrandes kapsētā – plkst. 15.00

• Piemiņas brīdis Rīteļu kapos – plkst. 17.00●

Novadnieku pagastā 4. augustā
• Elku kapsētā – plkst. 11.00
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Par Saldus novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 24. maija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 8.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018. gada 28. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru
kabineta 2003. gada 25. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
Saldus novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas,
saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par
Pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.

2018. gada JŪLIJS

7.1. aprūpes mājās pakalpojums;
7.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām;
7.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām;
7.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem;
7.5. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem;
7.6. atbalsta un pašpalīdzības grupas;
7.7. dienas centru pakalpojumi:
7.7.1. Ģimenes atbalsta dienas centrs;
7.7.2. Dienas centrs “Saulespuķe” ;
7.7.3. Dienas centri pagastu pārvaldēs;
7.8. ģimenes asistenta pakalpojums;
7.9. sociālais darbs Aģentūrā;
7.10. psihologa pakalpojumi Aģentūrā;

2. Saldus novada pašvaldība sniedz Pakalpojumus vai
organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no
cita pakalpojuma sniedzēja.

7.11. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un
pieaugušām personām ar atkarības problēmām;

3. Tiesības saņemt Pakalpojumus ir personām, kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas Saldus novadā un faktiski
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos
aktos noteiktajām personām, ja tās ir nonākušas krīzes
situācijā.

7.13. sociālās korekcijas programma bērniem ar
uzvedības traucējumiem;

4. Saldus novada pašvaldībā Pakalpojumu sniegšana un
organizēšana ir uzdota Saldus novada pašvaldības aģentūrai
“Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra).
5. Aģentūras sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar
Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem.
6. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja
apgādniekam ir pienākums norēķināties par saņemto
Pakalpojumu, atbilstoši šajos noteikumos un citos Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.
II. Pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība
7. Aģentūra sniedz vai organizē šādus Pakalpojumus:

7.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un
pieaugušām personām, kuri cietuši no vardarbības;

7.14. atbalsta dzīvokļa pakalpojums;
7.15. īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums;
7.16. specializētā transporta pakalpojums;
7.17. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar
invaliditāti un viņa vecākiem;
7.18. atbalsts personām krīzes situācijās;
7.19. asistenta pakalpojums;
7.20. veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018. gada 28. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§)).
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8. Lai saņemtu noteikumu 7. punktā minētos Pakalpojumus, persona (tās likumiskais pārstāvis, pilnvarotā persona, apgādnieks) ar iesniegumu, kurā norādīta problēma
un tās vēlamais risinājums, vēršas Aģentūrā. 7.7.1 un
7.7.3. punktā minētos pakalpojumus personas saņem bez
iesnieguma iesniegšanas;
9. Aģentūra 10 (desmit) darba dienu laikā pēc personas
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas:
9.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā Pakalpojuma;
9.2. izvērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālo
stāvokli;
9.3. ja nepieciešams, veic sadzīves apstākļu apsekošanu
Pakalpojuma pieprasītāja dzīvesvietā;
9.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sadarbībā
ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas
plānu;
9.5. pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu, nosakot Pakalpojumu veidu un apmaksas apmēru, vai pieņem
motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt Pakalpojumu,
lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, tā apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
III. Aprūpes mājās pakalpojums
10. Aprūpe mājās pakalpojums tiek regulēts saskaņā ar Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem.
IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām
11. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām ir Pakalpojums
institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai
veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un nodrošināt
savas pamatvajadzības, kā arī, ja personai nepieciešamo
Pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto Pakalpojumu apjomu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018. gada 28. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§)).
12. svītrots ar Saldus novada domes 2018. gada 28. jūnija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§).
13. svītrots ar Saldus novada domes 2018. gada 28. jūnija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§).
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V. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi pilngadīgām personām
14. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi pilngadīgai personai (turpmāk – īslaicīgas
aprūpes pakalpojums) ietver terminētu diennakts sociālo
aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu
attiecīgajā sociālajā institūcijā laika periodā līdz 3
mēnešiem:
14.1. personai, kuras ģimenes locekļi vai apgādnieki
vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai
nodarbinātības dēļ nespēj nodrošināt personas aprūpi;
14.2. personai atveseļošanās periodā;
14.3. personai krīzes situācijā;
14.4. personai līdz Pakalpojuma saņemšanai ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
15. Tiesības saņemt īslaicīgas aprūpes pakalpojumu
ir personām, kurām nepieciešamais Pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto, kuru pašaprūpes,
mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo
traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir
novērtēta līdz 10 punktiem, un kurām konkrētais Pakalpojums ir piemērotākais Pakalpojums saskaņā ar Aģentūras
sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību pēc Pakalpojumiem novērtējumu.
16. Ja īslaicīga aprūpes pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta līdzekļiem, minētais pakalpojums
personai tiek nodrošināts līdz 30 dienām kalendāra gadā.
VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem
17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem ir Pakalpojums, kas nodrošina bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju,
ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt ar
citu ģimeniskas vides Pakalpojumu.
18. Saņemšanas kārtība ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem:
18.1. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem vecumā līdz 2 gadiem un bērniem ar garīgās un
fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem pa
kalpojums ir valsts finansēts, un saņemšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 288 “Sociālo pakal-
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pojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (2008.
gada 21.aprīlis);

18.2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus
vecumā pēc 2 gadiem ievieto ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā ar bāriņtiesas lēmumu,
Aģentūrai slēdzot līgumu ar ilgstošas sociālās aprūpes
institūciju, kas nodrošina pakalpojumu.
VII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem

2018. gada JŪLIJS

IX. Ģimeņu atbalsta dienas centrs

25. Ģimeņu atbalsta dienas centrs, atbilstoši Ģimeņu
atbalsta dienas centra Nolikumam, sniedz sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un
pusaudžiem, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību,
izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
26. Ģimeņu atbalsta dienas centra apmeklējums ir
bezmaksas.
X. Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

19. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem ir Pakalpojums, kas nodrošina
terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem,
kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai,
audzināšanai un aprūpei nelabvēlīgi apstākļi. Pakalpojums nodrošina bērnu izmitināšanu institūcijā 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un
psiholoģisko palīdzību.

27. Dienas aprūpes centra (turpmāk DAC) pakalpojums
personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas
laikā nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu,
izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā
arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo
problēmu risināšanā.

20. Saņemšanas kārtība īslaicīgas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem:

28. Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga
rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma.

20.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz
Aģentūrā iesniegumu un dokumentus par Pakalpojuma
nepieciešamību:

29. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai likumiskais
pārstāvis iesniedz:

20.2. Aģentūra, saņemot dokumentus, sagatavo:
20.2.1. pamatinformāciju par katru bērnu;
20.2.2. sociālā darbinieka/psihologa slēdzienu par
sociālās rehabilitācijas nepieciešamību,
20.2.3. nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai;
20.2.4. līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.
21. Īslaicīgā sociālā aprūpe tās saņēmējiem ir bezmaksas.
VIII. Atbalsta un pašpalīdzības grupas
22. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām
iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās
problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un
saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu sociālo
funkcionēšanu un dzīves kvalitāti.
23. Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai
motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.
24. Atbalsta un pašpalīdzības grupu dalībniekiem Pakalpojums ir bezmaksas.

29.1. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības
stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
29.2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko)
kontrindikāciju neesību un piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
29.3. Pēc Aģentūras lēmuma par Pakalpojuma sniegšanu
saņemšanas persona slēdz līgumu par sniedzamo Pakalpojumu saturu un apjomu.
29.4. Par DAC pakalpojumu persona maksā līdzdalības
maksu, atbilstoši Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem.
XI. Dienas centri pagastu pārvaldēs
30. Dienas centri nodrošina aktivitātes, kas vairo
iedzīvotāju līdzdalību, sociālo aktivitāti un piederības
sajūtu pašvaldībai, uzlabo apmeklētāju pašorganizēšanās
prasmes, attīsta neformālā sociālā atbalsta tīklojumu,
veicina atbildības sajūtu par savu rīcību un apkārtējo vidi,
attīsta brīvprātīgo darbu, veicina iedzīvotāju neformālo
pašpalīdzības grupu radīšanu, aktivizē esošās nevalstiskās
organizācijas, iesaistot tās sabiedrības vajadzību un
esošo Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā, kā arī veic
citas apmeklētāju sociālajām iniciatīvām saistītas
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organizatoriskās darbības.

34.1. sociālo darbu nodrošina, pamatojoties uz personas, bāriņtiesas, policijas, skolas u.c. juridisko un fizisko
personu iesniegumu par iespējamajām ģimenes (personas)
sociālajām problēmām;

31. Dienas centru apmeklējums ir bezmaksas.
XII. Sociālais darbs Aģentūrā
32. Sociālais darbs nodrošina palīdzību personām, ģimenēm,
personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai
labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības
un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas resursus un
iesaistot atbalsta sistēmās.
33. Sociālais darbs ietver:
33.1. ģimenes (personas) risku izvērtēšanu;
33.2. ģimenes
izvērtēšanu;

(personas)

vajadzību

un

resursu

33.3. ģimenes (personas) sociālo problēmu noteikšanu;
33.4. ģimenes (personas) sociālā gadījuma vadīšanas
plāna izstrādi un/vai individuālo Sociālās rehabilitācijas
plānu izstrādi;
33.5. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas
ģimenei (personai);
33.6. psihosociālo konsultēšanu;
33.7. pašpalīdzību, atbalsta, izglītojošo u.c. grupu
organizēšanu;
33.8. sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības
problēmām konsultācijas;
33.9. psihologa, narkologa u.c. speciālistu konsultācijas
sociālā gadījuma vadīšanas plāna/ individuālā sociālā
rehabilitācijas plāna ietvaros;
33.10. darbu ar nepilngadīgajiem, kuriem iekārtota profilakses lieta, un viņu vecākiem;
33.11. darbu ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem;
33.12. darbu ar kopienu – sociālo problēmu risināšanu
attiecīgā administratīvajā teritorijā;
33.13. personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšanu
un personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma
anketas aizpildīšanu.
34. Sociālā darba pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība:
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34.2. sociālo darbu nodrošina visām Saldus novada
teritorijā dzīvojošām personām arī tad, ja ģimene (persona)
nav dzīvesvietu deklarējusi Saldus novadā;
34.3. sociālais darbinieks pārbauda informāciju un uzsāk
sociālo darbu ar ģimeni (personu);
34.4. ģimenes (personas) individuālajā sociālās
rehabilitācijas plānā tiek noteikts sociālās rehabilitācijas
mērķis un sociālā darbinieka un ģimenes (personas) uzdevumi sociālās problēmas risināšanai un slēgta vienošanās
ar ģimeni (personu) par šo uzdevumu izpildi;
34.5. sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas)
vajadzību pēc sociālās palīdzības un Pakalpojumiem un
pieņem lēmumu par nepieciešamās sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.
34.6. sociālo darbu ar ģimeni (personu) veic Aģentūras
sociālais darbinieks visu sociālā darba nodrošināšanas laiku. Ģimene (persona) ir tiesīga atteikties no sociālā darbinieka un lūgt citu sociālo darbinieku, rakstiski pamatojot
sava atteikuma iemeslu.
35. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,
Aģentūras pienākums ir apsekot dzīves vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo
un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija
vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes
intereses.
36. Aģentūrai ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to
nebrīdinot klientu.
XIII. Ģimenes asistenta pakalpojums
37. Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska
vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai
gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna
vajadzības.
38. Pakalpojums ietver ģimenes asistenta pakalpojumu
līdz 40 stundām mēnesī.
39. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem:
39.1. nepilnai ģimenei;
39.2. daudzbērnu ģimenei;
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39.3. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu
bērna aprūpē;
39.4. ģimenei, kurai nepieciešams atbalsts krīzes
situācijā.
40. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem piešķir:
40.1. ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna
audzināšanai;
40.2. ģimenēm, kurās aug
funkcionāliem traucējumiem;

bērns

ar

smagiem

40.3. ģimenēm, kurām sociālais darbinieks konstatējis
krīzes situāciju.
41. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.
XIV. Psihologa pakalpojumi
42. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Aģentūras
sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām
un personu grupām.
43. Ar Aģentūras norīkojumu pakalpojums ir bezmaksas.
XV. Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums
44. Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums tiek sniegts
trūcīgām ģimenēm un personām ar invaliditāti Aģentūras
telpās un Ģimenes atbalsta dienas centrā.
45. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda Izziņa par atbilstību
trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai invalīda apliecību,
ja šī informācija nav Aģentūras darbinieka rīcībā.
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48.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām;

48.4 sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un
realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.
49. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām
personām tiek sniegti bez maksas, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot
anonimitāti.
XVII. Specializētā transporta pakalpojumi
50. Specializētā transporta pakalpojums (turpmāk – Transporta pakalpojums) ir atbalsta pakalpojums personām
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko
transportu, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādes vai
stacionāra pēc ārstniecības kursa beigšanas.
51. Transporta pakalpojums ietver:
51.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas,
ārstniecības vai rehabilitācijas iestādes;
51.2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no specializētā
transporta līdzekļa;
51.3. personas gaidīšanu
rehabilitācijas iestādes,

pie

ārstniecības

vai

51.4. personas asistēšanu, pavadīšanu līdz ārstam, ja
personai nav pieejams pavadonis.
52. Transporta pakalpojumu piešķir šādām personām:

46. Maksa par pakalpojumu noteikta ar Saldus novada
domes saistošajiem noteikumiem.

52.1. personām, kurām ir veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu Valsts komisijas izdota izziņa par
medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā
automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem;

47. Sociālo māju iemītniekiem veļas mazgāšanas pakalpojums tiek sniegts attiecīgā sociālā dzīvojamā mājā.

52.2. personām, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

XVI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un
pieaugušām personām ar atkarības problēmām

52.3. personām, kurām ir noteikta
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.

48. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajām
personām sniedz Aģentūras sociālais darbinieks, nodrošinot
personām ar atkarības problēmām:

53. Šo noteikumu 52.1. un 52.2. apakšpunktā minētajām
personām Aģentūra apmaksā Transporta pakalpojumus
līdz 427,00 eiro kalendāra gadā.

48.1. psihosociālu palīdzību;
48.2. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas
iespējām sniegšanu;

atbilstība

54. Šo noteikumu 52.3. apakšpunktā minētajām personām
Aģentūra apmaksā Transporta pakalpojumus līdz 299,00
eiro kalendāra gadā.
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56. Transporta pakalpojuma pieprasīšanas kārtība:
56.1. pieprasot plānotu Transporta pakalpojumu, persona vai tās pārstāvis vismaz vienu dienu pirms plānotā
brauciena, iesniedz Aģentūrā iesniegumu, kurā norāda
deklarēto dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu un laiku;
56.2. Personām, kuras minētas 52.1. punktā un pieprasa
Aģentūrā specializētā transporta pakalpojumu, ir jāiesniedz
rakstisks apliecinājums, ka iepriekš izlietots valsts
piešķirtais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
invalīdiem. Iesniegumam klāt jāpievieno degvielas iegādes
čekus vai cita transporta izmantošanas apliecinošus
norēķinu dokumentus.
56.3. Noteikumu 52.2. un 52.3. apakšpunktā minētās personas papildus iesniegumam iesniedz primārās veselības
aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no
ambulatorās vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes
(veidlapa 027/u) par personas nespēju pārvietoties ar
sabiedrisko transportu,
56.4. ja persona atrodas ārstniecības iestādē, persona
vai tās pārstāvis vienu dienu iepriekš var pieteikt Transporta pakalpojumu telefoniski. Saņemot pieprasījumu tele
foniski, Aģentūra sazinās ar ārstniecības iestādes pārstāvi
un pārliecinās par personas atbilstību bezmaksas Transporta pakalpojuma saņemšanai. Pēc Transporta pakalpojuma saņemšanas, persona vai tās pārstāvis trīs darba
dienu laikā iesniedz Aģentūrā iesniegumu un 56.1., 56.2.
vai 56.3. punktos minētos dokumentus.
57. Aģentūra pēc iesnieguma un 56.1., 56.2. vai 56.3.
punktos minēto
dokumentu saņemšanas, valsts un
pašvaldības datu reģistros pārbauda pieejamos personas
datus un pieņem lēmumu par Transporta pakalpojuma
piešķiršanu un apmaksu.
58. Transporta pakalpojumu nepiešķir, ja persona:
58.1. transportējama ar neatliekamo medicīniskās
palīdzības dienesta transportu;
58.2. atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

SALDUS NOVADA VĒSTIS

62. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40
stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:
62.1.nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai
dienas aprūpes centru;
62.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības
iestādes;
62.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta
spēļu un citos pasākumos.
63. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
XIX. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam
ar invaliditāti un viņa vecākiem
64. Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un
audzināšanas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa
vecākiem (likumiskajam pārstāvim).
65. Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna
sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no
dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
66. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta
nosūtījumu, norādot diagnozi.
67. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma sniegšanu
Aģentūra, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju līgumu par pakalpojuma
saņemšanu.
68. Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:
68.1. bērns tiek atzīts par piemērotu apmeklēt
pamatizglītības iestādi;
68.2. bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) ar iesniegumu
lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu
69. Pakalpojums tiek apmaksāts līdz 600 eiro gadā vienai
ģimenei.

XVIII. Asistenta pakalpojums

XX. Atbalsts personām krīzes situācijā

61. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar sma
giem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktusmājās
un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem
traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties
dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

70. Atbalsts personām krīzes situācijā tiek nodrošināts
krīzes istabās. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai
māja gājusi bojā stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot
gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas dzīves apstākļus,
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kā arī situācijās, kad lēmumu par ievietošanu krīzes istabās
pieņēmusi Bāriņtiesa, policija vai sociālais darbinieks.

līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības
pienākumus.

71. Atrašanās krīzes istabās līdz 1 mēnesim ir bezmaksas.

76. Pēc lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas
Aģentūra ar personu slēdz vienošanos par īslaicīgās
uzturēšanās mājokļa piešķiršanu ;

XXI. Atbalsta dzīvokļa pakalpojums
72. Atbalsta dzīvokļa pakalpojums nodrošina īslaicīgu
dzīvesvietu un sociālā darba speciālistu palīdzību krīzes
situācijās grūtniecēm un ģimenēm ar bērniem institūcijā
līdz 6 mēnešiem ar mērķi uzlabot ģimenes funkcionēšanas
spējas.
73.Atbalsta dzīvokļa pakalpojumu piešķir:
73.1. ģimenēm ar bērniem, kuras nonākuši krīzes
situācijā;
73.2. ģimenēm ar bērniem, kuras cietuši no prettiesiskām
darbībām;
73.4. grūtniecēm.
XXII. Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis
74. Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un
nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena
cita pietiekamu palīdzību.
75. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem.
Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku

77. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
77.1. persona ar iesniegumu lūdz pārtraukt Pakalpojuma
sniegšanu;
77.2. persona nepilda līdzdarbības pienākumus;
77.3. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu
sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem;
XXIII. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
78. Ja persona nav apmierināta ar atteikumu piešķirt
Pakalpojumu vai Pakalpojuma apjomu, Aģentūras sēdes
lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo
aktu strīdus izskatīšanas komisijā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novads, LV- 3801.
XXIV. Noslēguma jautājums
79. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
Saldus novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
(sēdes protokols Nr.11, 1.§).

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu
v eidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo
pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošajos noteikumos vienkopus ir regulēti Saldus novada pašvaldības sniegtie sociālie
pakalpojumi.

Plānotā projektaietekmeuz Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie līdzekļi ir paredzēti pašvaldības aģentūras
pašvaldības budžetu
“Sociālais dienests” 2018. gada budžetā.
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, saistošie noteikumi ir
un konsultācijas ar
izskatīti Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā un atbalstīti domes Sociālo, izglītības
privātpersonām
un kultūras jautājumu komitejā.
Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●
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