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Šajā numurā:
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Domes sēde

Saistošie noteikumi

Pasākumu kalendārs
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> 10. - 11. lpp.

> 13. - 15. lpp.

Svinīgā pasākumā tiek piešķirti domes apbalvojumi
“Saldus novada domes Goda raksts”

Apbalvojumu saņēmēji un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, svinīgā
pasākumā tika pasniegti Saldus novada domes
apbalvojumi “Saldus novada domes Goda raksts”,
apbalvoti konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus
novadā” laureāti un pasniegtas laikraksta “Saldus
Zeme” lasītāju balvas.
Apbalvojums “Saldus novada domes Goda raksts” tika
dibināts, lai izteiktu novada pašvaldības pateicību par
sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs un par
nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada attīstībā, vairojot
iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Saldus
novada pozitīvā tēla veidošanu. Šogad apbalvojumi tika
piešķirti:

• Jānim Sipeniekam, par mūža ieguldījumu Ezeres
pagasta nozīmīgā ilgtermiņa attīstībā un Saldus novada
pozitīva tēla veidošanā;
• Valdim Karolam, ilggadējam SIA “Saldus ceļinieks”
valdes priekšsēdētājam, par nozīmīgu un ilggadēju
ieguldījumu Saldus novada uzņēmējdarbības attīstībā ceļu
būves nozarē.
• Egilam Kreicbergam, Zemnieku saimniecības
“Andulaiši” zemkopības ražošanas daļas vadītājam, par
personīgu ieguldījumu Saldus novada un Zvārdes pagasta
attīstībā, īstenojot veiksmīgu uzņēmējdarbību zemkopībā,
piesaistot ievērojamas investīcijas lauksaimnieciskjai
ražošanai, tās paplašināšanai un modernizācijai, par
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• Kasparam Ūdrim, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Saldus medicīnas centrs” ārstam traumatologamortopēdam, par savlaicīgas, kvalitatīvas medicīniskās
palīdzības pieejamību Saldus novada iedzīvotājiem.
• Ilgai Grigalei, ģimenes ārstei, par profesionālu,
ilggadēju un atbildīgu darbu Rubas un Vadakstes pagastu
iedzīvotāju veselības aprūpē.
• Mārai Ozolai, ģimenes ārstei, par profesionālu,
mērķtiecīgu, ilgstošu un apzinīgu darbu Saldus novada
iedzīvotāju labā medicīnas jomā.
• Maigai Osovskai, Jaunlutriņu pamatskolas skolotājai
un direktora vietniecei izglītības jomā, par mūža
ieguldījumu Jaunlutriņu pamatskolas skolēnu izglītošanā
un individuālo spēju nostiprināšanā.
• Inesei Lagzdiņai, Saldus pamatskolas matemātikas
skolotājai, par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada
skolēnu izglītošanā un individuālo spēju nostiprināšanā
matemātikā.
• Valentīnai Dūriņai, Saldus pamatskolas krievu
valodas skolotājai, par mūža ieguldījumu Saldus novada
skolēnu izglītošanā un individuālo spēju nostiprināšanā
svešvalodā.
• Diānai Einmanei, Druvas kultūras nama vecākās
paaudzes deju kolektīva “Druvas seniori” vadītājai, par
profesionalitāti un radošumu, sagatavojot deju kolektīvu
“Druvas seniori” kultūras pasākumiem novadā un
Latvijas Dziesmu un deju svētkiem, kā arī latvisko dejas
kultūras vērtību un tradīciju popularizēšanu ārzemēs.
• Mārai Ēberliņai, Nīgrandes bibliotēkas vadītājai,
par personīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē, Nīgrandes
pagasta novadpētniecības materiālu apkopošanā un
saglabāšanā.
• Alinai Dvarišķei, Vadakstes pagasta bibliotēkas
vadītājai, par personīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē
un Vadakstes pagasta novadpētniecības materiālu
apkopošanā un saglabāšanā.
• Andrim Akermanim par nesavtīgu darbu un patriotismu Saldus zīmola veidošanā, radošumu izklaides
pasākumu organizēšanā, festivāla “Saldus saule”
saglabāšanā.
• Dinai Brēdavai, Saldus novada pašvaldības
 ovadnieku pagasta pārvaldes vadītājai, par ilggadēju,
N
pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu lauku pagastu attīstībā
Saldus novadā.
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• Valdim Dīriņam, Saldus novada pašvaldības
administratīvās nodaļas vadītājam, par ilggadēju,
profesionālu un atbildīgu darbu Saldus novada pašvaldības
administratīvās kapacitātes attīstībā un veicināšanā.
• Mirdzai Baltiņai par ilggadīgu, nesavtīgu un
profesionālu darbu sadzīves pakalpojumu sniegšanas
jomā Saldus novada iedzīvotāju labā.
• Ivaram Zommeram, SIA “Lutriņi” saimniecības
mehānisko darbnīcu vadītājam, par pašaizliedzīgu,
godprātīgu un ilgu darbu Saldus novada lauksaimniecības
attīstībā.
Pasākumā tika teiks paldies konkursa “Sakoptākais
īpašums Saldus novadā” laureātiem. Šogad balvu
“Sakoptākais uzņēmums Saldus novadā” ieguva viesu
nama “Sidrabi” saimniece Tatjana Kapača no Saldus
pagasta.
Balvas “Sakoptākais privātīpašums Saldus novadā”
ieguva:
• Nīgrandes pagasta “Salaņķi” saimniece Rimute
Karakone;
• Zirņu pagasta “Lejas tilgaļi” saimnieki Jānis un
Biruta Rozenkopfi;
• Novadnieku pagasta “Noras” īpašnieki Ilona Sīmane,
Gunārs Dambis, Aigars Dambis.
Laikraksta “Saldus Zeme” lasītāju balvas saņēma:
• “Savas zemes patriots” – Saldus Boksa kluba vadītājs
un treneris Ansis Pūce;
• “Nesavtīgs cilvēks” – Ezeres pasta nodaļas pastniece
Silvija Melle;
• “Sabiedrības dzirkstele” – Brocēnu novada jauniešu
centra “Kopā” vadītāja Egita Eversone;
• “Krietna darba darītājs” – friziere Druvā Mirdza
Baltiņa;
• “Ģimenes dvēsele” – Līga un Normunds Franči no
Zirņu pagasta.
Saldus novadu Latvijas simtgadē sveica mūsu
sadraudzības pilsētu delegācijas no Mažeiķiem (Lietuva)
un no Paides (Igaunija).
Muzikālo baudījumu sniedza komponists Mārtiņš
Brauns un Ieva Sutugova.
Esam lepni par mūsu novada cilvēkiem, sasniegumiem
un darbiem!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Saldus novadam sava himna
18. novembra svinīgajā Saldus novada domes sēdē
Saldus novadam tika pasniegta brīnišķīga dāvana
Latvijas simtgadē – himna “Saldus saule”.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un
dziesmas mantinieks Fēlikss Ķiģelis svinīgi parakstīja
līgumu, kur saldenieku Ērika Ķiģeļa un Māra Čaklā
dziesma “Saldus saule” oficiāli kļuva par novada himnu.
Svētku lielkoncertā “Mans Saldus novads – mana
 atvija” pirmo reizi Saldus novada himna tika atskaņota
L
Fēliksa Ķiģeļa izpildījumā. Esam gandarīti par sen
lolotas idejas veiksmīgu īstenošanu un dziesmas autoru
mantinieku lielo atsaucību!

Līgumu paraksta Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un
dziesmas mantinieks Fēlikss Ķiģelis

Draugi no Igaunijas un Lietuvas klātiene sveic Saldu
Latvijas valsts simtgadē
sapratni un vēlmi sadarboties!
Simtgades svētkus šogad atzīmēja visas trīs Baltijas
valstis, un šo lielo svētku atzīmēšanas pasākumi ir
apliecinājums valstu un tautu pārliecībai un spēkam būt
par saimniekiem savās zemēs un atdot visus spēkus valstu
stiprināšanai nākotnē.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un pārstāvji no
sadraudzības pašvaldībām Mažeiķos (Lietuva) un Paidē (Igaunija)

17. un 18. novembrī Saldū viesojās pārstāvji no
sadraudzības pašvaldībām Mažeiķiem (Lietuva) un
Paides (Igaunija) un klātienē sveica saldeniekus Latvijas
Republikas Proklamēšanas simtajā gadadienā.
Paidi pārstāvēja novada domes priekšsēdētājs Aivars
Tubli, domes deputāts Valerijs Ivanovs un ekonomikas
daļas vadītājs Reins Sainas. Mažeiķu delegācijas sastāvā
bija mēra vietniece Sigute Bernotiene, pašvaldības
administrācijas vadītāja vietnieks Sauļus Šiurīs un
izglītības pārvaldes vadītājs Apolinars Stonkus.
Mažeiķu delegācija sveica saldeniekus lielajos
valsts svētkos un uzteica garos sadraudzības gadus,
kopīgi realizētos infrastruktūras un kultūras projektus,
iedzīvotāju iesaistīšanu pasākumos un savstarpējo

Paides novada domes priekšsēdētājs Aivars Tubli savā
uzrunā pateicās par iespēju apmeklēt Saldu Latvijas
simtgades svētkos un atzīmēja, ka pēdējo 25 sadraudzības
gadu laikā ir norisinājusies aktīva sadarbība starp Paides
un Saldus sabiedrības pārstāvjiem, kopējos projektos
piedaloties kultūras darbiniekiem, bibliotekāriem un
jaunajiem māksliniekiem.
Tubli kungs izteica cerību, ka pašvaldību sadarbība
arvien stiprināsies un paplašināsies un ka turpmākajos
gados tiks realizēti daudzi interesanti sadarbības
projekti, un Paides novada vārdā novēlēja visiem Latvijas
iedzīvotājiem, un it īpaši saldeniekiem, panākumus visās
iecerēs.
Saldus sadraudzības pašvaldību delegācijas izteica
apbrīnu par Latvijas simtgades svinībām Saldū, par
pasākumu dažādību, to augsto līmeni un iedzīvotāju
emocionālo iesaistīšanos svētku svinēšanā!
Gan Mažeiķu, gan Paides pārstāvji apsveica Saldu ar
skaisto novada himnu un bija lepni piedalīties dziesmas
“Saldus Saule” kā himnas pirmatskaņojumā!
Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība
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Ar patriotisku lāpu gājienu
tika atzīmēta Lāčplēša diena Saldū

vienojās patriotiskā lāpu gājienā pa sveču ceļu, kurš
noslēdzās O. Kalpaka laukumā, kur notika svinīgais
koncerts “Tautu dēlu gaidot”.
Uzrunas novada iedzīvotājiem teica domes vadītājs
Māris Zusts un Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona vecākais zemessargs Jānis Rudzītis. Svētku koncertā
Valsts himnu dziedāja mūzikas studijas “Fortepiano”
meitenes Aivas Pundiņas vadībā. Ar dejām priecēja
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” TDA “Kursa” un
Saldus Tehnikuma JDK “Rota”, bet svētku kulminācijā
uzstājās grupa “Tautumeitas”.

11. novembrī Saldū tika atzīmēta Lāčplēša diena, kas
ir Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena.

Arī šogad Saldū par godu šai dienai ikvienam bija
iespēja vērot multimediālu gaismas projekciju O. Kalpaka
laukumā, kur tika izgaismota Saldus novada pašvaldības
administratīvā ēka.

Godinot Brīvības cīņās kritušos Latvijas karavīrus,
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts nolika
Pasākuma laikā Zemessargi cienāja ar pankūkām un
ziedus pie pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem un siltu tēja, kā arī ar SIA “Cannelle Bakery” gardajiem
O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”.
pīrādziņiem un cepumiem.
Pirms svinīgā lāpu gājiena tika aizsākta jauna tradīcija,
kad domes vadītājs izteica lielu paldies drošības struktūras
pārstāvjiem, pasniedzot Pateicības rakstus par atbildīgu,
ilgstošu un nesavtīgu darbu drošības un sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā Saldus novadā un sabiedriskajām
aktivitātēm.

Paldies visiem, kuri piedalījās sveču ceļa veidošanā,
un no sirds pateicamies visiem, kuri pieminēja, izrādīja
cieņu un godāja nozīmīgāko uzvaru Latvijas vēsturē un
varoņus, kuru pašaizliedzība ļāva tai notikt. Tikai kopā
mēs esam stipri un vareni!

Lāčplēša dienas vakarā Saldus novada iedzīvotāji

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
novada domes sēdi, kurā Saldus novadam tika pasniegta
brīnišķīga dāvana Latvijas simtgadē – himna “Saldus
Saule”. Domes priekšsēdētājs Māris Zusts un dziesmas
mantinieks Fēlikss Ķiģelis svinīgi parakstīja līgumu, kur
saldenieku Ērika Ķiģeļa un Māra Čaklā dziesma “Saldus
Saule” oficiāli kļuva par novada himnu.

Krāšņi un skaisti pavadīti
valsts svētki Saldū
Latvijas 100. dzimšanas diena Saldū iesākās ar Latvijas rīta ieskandināšanu.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts,
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups un pašvaldības
izpilddirektors Kristaps Osis O. Kalpaka laukumā pacēla
Latvijas valsts, Saldus novada un pilsētas karogus. Paceļot
karogus, tika dziedāta Latvijas valsts himna, tādējādi vēlot
Latvijai saules mūžu!
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Šajā svētku dienā visi deputāti pulcējās uz svinīgo Saldus

Ar lieliskām emocijām un krāšņu koncertu izskanēja
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts
svētku lielkoncerts “Mans Saldus novads – mana Latvija”,
kurā pirmo reizi Saldus novada himna tika atskaņota
Fēliksa Ķiģeļa un Andra Akermaņa izpildījumā.
Lielkoncertā piedalījās solisti Igo, Anmary, Andris
Ābelīte, kā arī mūsu amatiermākslas kolektīvi – Saldus
BJC jauniešu koris “Ameno”, p/a “Saldus TIKS centrs”
TDA “Kursa”, DK “Bandava” un jauktais koris “Saldava”.
Novada iedzīvotājus un viesus svētku noslēgumā
priecēja grandioza svētku uguņošana Saldus stadionā.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bildē no kreisās puses – SIA “Cannelle Bakery” vadītāji Ivars Skrebelis un Bruno Ansons. No labās puses SIA “Saldus Maiznieks” vadītājs Raivo
Blumbergs un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.

Domes vadītājs kopā ar
uzņēmējiem
viesojas pie Valsts prezidenta

ar Saldus novada uzņēmējiem – SIA “Cannelle Bakery”, SIA “Saldus Maiznieks”, SIA “Scan Panel” un SIA
“EuroTruck” vadītājiem – piedalījās Valsts prezidenta
rīkotajā pieņemšanā.

16. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis
Rīgas pilī organizēja pieņemšanu uzņēmējiem un
pašvaldību vadītājiem par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas 100. gadadienai.

Prezidents uz šo svinīgo Valsts svētku pieņemšanu
aicināja tos Saldus uzņēmējus, pie kuriem viesojās
reģionālajā vizītē Saldū šī gada jūnijā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts kopā

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

PII “Īkstīte” atjaunota
un koša ēka

Būvdarbus veica: SIA “AZ INTER”, būvuzraudzību
veica Saldus novada pašvaldības galvenais būvinženieris
Normunds Ozoliņš.

13. novembrī svinīgi tika atklāta pirmsskolas izglītības
iestādes “Īkstīte” atjaunotā fasāde.

Līguma summa: 322 079,82 EUR bez PVN. Veicamos
darbus projektēja arhitekte Līga Muižarāja un IK “Ilva
Kliedere”.

Svinīgo lentu grieza Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts, SIA “AZ INTER” projekta vadītājs Kaspars
Briedis un PII “Īkstīte” vadītāja Santa Megne.

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Būvdarbi tika realizēti, īstenojot pašvaldības finansētu
projektu “Bērnudārza ēkas PII “Īkstīte” fasādes
vienkāršotā atjaunošana un inženiertīklu atjaunošana
Bērzu alejā 16a, Saldū”.
Projekta ietvaros tika atjaunota un siltināta visa ēkas
ārējā fasāde. Atjaunotā ēka tagad ieguvusi krāsainu un
pievilcīgu izskatu. Tika veikta ūdens un kanalizācijas
inženiertīklu pārbūve, pārbūvēts teritorijas apžogojums,
kā arī tika veikts ēkas apkārtnes labiekārtojums – bruģa
seguma atjaunošana.
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Notika kārtējā Saldus novada domes sēde
22. novembrī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika izskatīti 50 darba kārtības jautājumi un pieņemti 53
lēmumi.
Dome nolēma atbalstīt divu projektu pieteikumus:
- Laivu ielaišanas vietas izveide
Saldus ezera piekrastes teritorijā,
publisko
ūdeņu
pieejamības
nodrošināšanai, kura ietvaros paredzēts
izveidot laivu ielaišanas vietu Saldus
ezerā, nopļaut ūdensaugus, nostiprināt
krastus, uzstādīt soliņus, atkritumu
urnu, informācijas stendu, izveidot
tiltiņu pāri gravai. Kopējās plānotās
projekta izmaksas EUR 71 500,00,
no kurām 70% segs Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējums;
- Saldus ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas)
noteikumu
izstrāde, plānojot projekta izmaksas
EUR 9 801,00 apmērā 100% segt
no Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējuma.
Lai kvalitatīvi un pilnā apjomā
realizētu projektu “Jaunas peldvietas
infrastruktūras
izveide
un apsaimniekošanas pasākumu
veikšana Saldus ezera piekrastes
teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības
nodrošināšanai un labiekārtošanai” un
precizētu projekta “Lauku grants ceļu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres,
Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos”
pieteikumu” kopējo budžetu, pieņemti
lēmumi par sākotnējo lēmumu
grozīšanu.
Piešķīra līdzfinansējumu 300,00
euro apmērā biedrības “Latvijas
Sarkanais Krusts” Saldus komitejai projekta “Brīvprātīgā darba
aktivizēšana
Saldus
novadā”
realizācijai, projekta ietvaros pare
dzot popularizēt brīvprātīgo darbu
Saldus novadā, sniegt priekšstatu
par brīvprātīgo darbu apkārtējiem,
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informēt iedzīvotājus par Latvijas Sarkanā Krusta darbību un
piedāvātajiem pakalpojumiem.
Tehniski nostiprināja pilnvarojumu
Saldus novada pašvaldības policijas
amatpersonām sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolus.
Noteica sociālā dzīvokļa statusu vie
nam dzīvoklim un vienai dzīvojamai
telpai, atcēla sociālā dzīvokļa statusu
vienam dzīvoklim.
Nolēma par īres tiesību izsoles
rīkošanu dzīvoklim Parka ielā 6-6,
Ezeres pag., Saldus nov., ar kopējo
platību 42,7 kv.m., nosakot izsoles
sākumcenu jeb nosacīto īres maksu
EUR 0,13 par 1 kv.m. mēnesī.
Nolēma par īres tiesību izsoles
rīkošanu dzīvoklim Centra ielā 2A-5,
Ezeres pag., Saldus nov., ar kopējo
platību 41,5 kv.m., nosakot izsoles
sākumcenu jeb nosacīto īres maksu
EUR 0,13 par 1 kv.m. mēnesī.
Pilnvaroja
Saldus
novada
domes
priekšsēdētāju
parakstīt
grozījumus
līgumā
ar
SIA
“SALDUS KOMUNĀLSERVISS”,
jo no 2019. gada janvāra, turpinot pildīt domes iepriekš pieņemtos
lēmumus un pagastu pārvalžu
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas pārņemšanas plānu, SIA
„SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
pārņems ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kursīšu, Jaunlutriņu,
Šķēdes, Zaņas un Nīgrandes pagastos.
Noteica šādu maksu par SIA
“ Saldus komunālserviss” sniegtajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumiem
Saldus novada Kursīšu pagastā no
2019. gada 1. janvāra:
- ūdensapgādei - 0.69 euro/m³ (bez
PVN);
- kanalizācijas pakalpojumiem 0.71 euro/m³ (bez PVN).
Lai

veicinātu

daudzdzīvokļu

dzīvojamo māju brīvi piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanu, paredzot
iespēju uzlabot satiksmes organizāciju,
bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas un nodrošināt
labiekārtotās vides pieejamību, kā arī,
lai noteiktu kārtību kādā Saldus novada
pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi
pieejamo piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai,
līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus,
dome pieņēma saistošos noteikumus “Par Saldus novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kuri stāsies
spēkā pēc to publicēšanas Saldus
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā,
kad
tiks
saņemts
saskaņojums no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas.
Ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, dome veica grozījumus
saistošajos
noteikumos
“Par
braukšanas maksas atvieglojumiem
un transporta izdevumu segšanas
kārtību
izglītojamajiem
Saldus novadā”. Saistošo noteikumu
grozījumi precizē personu kategorijas,
kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas
maksas atvieglojumus un transporta izdevumu kompensāciju, un
nosaka braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā un sabiedriskā
transporta izdevumu kompensāciju
100% apmērā piemērošanu tikai ārpus pilsētas teritorijas Saldus
novadā deklarētiem pamatizglītības
iestāžu izglītojamajiem. Grozījumi
saistošajos noteikumos stāsies spēkā
pēc to publicēšanas Saldus novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā,
kad tiks saņemts saskaņojums no
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas.
Pieņēma

saistošos

noteikumus
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“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Saldus novadā”,
kuri nosaka neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas apmēru par Saldus
novada pašvaldībai piederošiem vai
piekrītošiem zemesgabaliem, kuri
nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārzu
ierīkošanai Saldus pilsētā un personisko palīgsaimniecību vajadzībām Saldus novada pagastu teritorijās.
Paredzēti
šādi
neapbūvēto
pašvaldības zemesgabalu nomas
maksu apmēri:

2018. GADA DECEMBRIS
- par pašvaldības nekustamā
īpašuma d/s Ziedonis dārzs Nr.302,
Saldus pag., Saldus nov., izsoles
rezultātu
apstiprināšanu,
pircēja
noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu;
- par pašvaldības nekustamā
īpašuma Dārziņi, Ezeres pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu,
pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu;

- par pašvaldības dzīvokļa īpašuma
Zaļā iela 3-14, Namiķi, Lutriņu
- zemesgabaliem, kuri iznomāti ar pag., Saldus nov., izsoles rezultātu
mērķi - pagaidu atļautā izmantošana apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un
sakņu dārziem Saldus pilsētā – nomaksas pirkuma līguma slēgšanu;
0.05 euro/kv.m. gadā;
- par pašvaldības dzīvokļa īpašuma
- zemesgabaliem, kuri iznomāti ar “Dones”-2, Jaunlutriņu pag., Saldus
mērķi - personisko palīgsaimniecību nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu,
vajadzībām Saldus novada pagastu pircēja noteikšanu un nomaksas
teritorijās – 3 % apmērā no zemes pirkuma līguma slēgšanu;
kadastrālās vērtības gadā.
- par pašvaldības nekustamā
Ja aprēķinātā neapbūvēta zemes- īpašuma (zemes starpgabala) Vizbuļi,
gabala vai tā daļas nomas maksa ir Zvārdes pag., Saldus nov., pircēja
mazāka par 7 euro gadā, nomas maksa noteikšanu un pirkuma līguma
tiek noteikta 7 euro apmērā gadā.
slēgšanu;
Saistošie noteikumi stāsies spēkā
pēc to publicēšanas Saldus novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā,
kad tiks saņemts saskaņojums no
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas.
Izdarīja tehniskus grozījumus
saistošajos
noteikumos
„Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu
teritorijās”, mainot nosacījumus par
saistošo noteikumu publicēšanas
vietu.
Pieņēma šādus lēmumus, saistītus
ar pašvaldības īpašumu atsavināšanu
un apsaimniekošanu:
- par pašvaldības dzīvokļa īpašuma
Melioratoru iela 7-7, Namiķi, Lutriņu
pag., Saldus nov., izsoles rezultātu
apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un
pirkuma līguma slēgšanu;

par
nekustamā
īpašuma
“Varavīksnes iela 37A” Saldus pilsētā
pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu;
- par nekustamā īpašuma “Kalna iela
11A” Saldus pilsētā pircēja noteikšanu
un pirkuma līguma slēgšanu;
- par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma d/s Aronija dārzs
Nr.271, Zirņu pag., Saldus nov.,
atsavināšanu, pircēja un pirkuma
cenas noteikšanu, pirkuma līguma
slēgšanu;

līguma uz nomaksu ar hipotēku
slēgšanu;
- par pašvaldības dzīvokļa īpašuma
“Lazdas”-15, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu
pag., Saldus nov., atsavināšanu,
pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
nomaksas pirkuma līguma slēgšanu;
- par nekustamā īpašuma “Dzirnavu
iela 30B” Saldus pilsētā atsavināšanu,
pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu;
- par statusa “zemes starpgabals”
noteikšanu
nekustamā
īpašuma
“Dzirnavu iela 14A” Saldus pilsētā
sastāvā esošajai zemes vienībai;
- par nekustamā īpašuma “Dzirnavu
iela 14A” Saldus pilsētā atsavināšanu;
- par nekustamā īpašuma “Dzirnavu
iela 36” Saldus pilsētā atsavināšanu;
- par pašvaldības dzīvokļa īpašuma
Skolas iela 10-2, Šķēde, Šķēdes pag.,
Saldus nov., atsavināšanu publiskā
izsolē;
- par pašvaldības dzīvokļa īpašuma
“Oši”-11, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu
pag., Saldus nov., atsavināšanu
publiskā izsolē;
- par nekustamā īpašuma Dārza iela
13, Saldus, Saldus nov. atsavināšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
par
nekustamā
īpašuma
“Robežu iela 39A” Saldus pilsētā
atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu;
- par nekustamā īpašuma Skrundas
iela 15-1B, Saldus, Saldus nov.
turpmāko atsavināšanas procesu;

- par nekustamā īpašuma Blaumaņa
iela 7A, Saldus, Saldus nov.
atsavināšanu, pircēja un pirkuma
cenas noteikšanu, pirkuma līguma uz
nomaksu ar hipotēku slēgšanu;

- nodeva SIA „Saldus namu
pārvalde” bezatlīdzības lietošanā
neapdzīvojamās
telpas
Striķu
ielā 1, Saldus, Saldus nov.,
pašvaldības administrācijas darbības
nodrošināšanai.

- par pašvaldības nekustamā
īpašuma Sprīdīši, Nīgrandes pag.,
Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un
pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma

Sakarā ar to, ka nav iespējams
atgūt parādus (juridiskās personas ir likvidētas un fiziskās perso-
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nas ir mirušas), pieņemti lēmumi
par nekustamā īpašuma nodokļa
un komunālo pakalpojumu parādu
izslēgšanu no grāmatvedības uz
skaites:
- Saldus novada pašvaldībā - 141,04
eiro apmērā;
- Zirņu pagasta pārvaldē - 326,81
eiro apmērā;
- Pampāļu pagasta pārvaldē - 339,40
eiro apmērā;
- Kursīšu pagasta pārvaldē - 996,89
eiro apmērā.
Ņemot
vērā
saņemto
A/S
“Ceļuprojekts” tiltu galvenās inspekcijas novērtēšanas slēdzienu,
uzņēma Saldus novada pašvaldības
grāmatvedības
uzskaitē
pamatlīdzekļus – Saldus novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
atrodošos tiltus, ar kopējo vērtību
EUR 549 786,00.
Noteica dalības maksu Saldus

Zirņu pagasta
pārvaldes zālē
gandrīz pietrūkst
vietas
22. novembrī notika kārtējā Saldus
novada domes vadības tikšanās ar
Zirņu pagasta iedzīvotājiem.
Kārtējo reizi iedzīvotāju interese
bija liela. Zirņu pagasta pārvaldes zālē
gandrīz pietrūka vietas interesentiem,
vēl pirms paša tikšanās sākuma zālē
tika nesti papildu krēsli, lai visiem
pietiktu vietas, kur apsēsties.

2018. GADA DECEMBRIS
Mūzikas skolas organizētā pasākuma
„17. Jauno pianistu etīžu konkurss”
dalībniekiem 15.00 euro apmērā.
Atbalstot biedrības “Mēs J aunaucei” lūgumu rast iespēju
piešķirt
finansējumu
Jaunauces
pils restaurācijas darbu veikšanai,
lai nodrošinātu ēdamistabas krāsns
restaurācijas
darbus,
piešķīra
apvienotajai Jaunauces un Rubas
pagastu
pārvaldei
finansējumu
3124.00 euro apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, pieņēma lēmumu
par papildu finansējuma sadalījumu
piemaksu, prēmiju un naudas balvu
izmaksai Saldus novada vispārējās
izglītības iestāžu pedagogiem par
kopējo summu EUR 94 623.00.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2018. gada 4. oktobra ārkārtas
sēdes lēmumā “Par valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtību no
2018. gada 1. septembra līdz 2018.
gada 30. novembrim” un apstiprināja
mācās 93 bērni. Pagasta īpašais lepnums ir renovētā pirmsskolas grupu
ēka “Zirnītis”. Īpaši tika atzīmēts
Zirņu bibliotēkas darbs – par
lielo apmeklētāju skaitu un aktīvu
sadarbību ar pamatskolu. Pagasta
pārvaldes vadītājs atzinīgi izteicās par
aktīvajiem pagasta amatiermākslas
kolektīvu dalībniekiem un sportistiem, atzīmēja pagastā rīkotos
kultūras pasākumus, neskatoties uz
to, ka pagastā nav kultūras nama un
pasākumi notiek sporta zālē.

Tikšanās tika atklāta ar Zirņu
pagasta pārvaldes vadītāja Edija
Mačukāna prezentāciju “Zirņu pagasts toreiz, tagad un nākotnē …”.

Pagasta lielākās rūpes ir par
veselības aprūpes pieejamību pagasta
iedzīvotājiem, jo jau ilgāk par gadu
pagastā neatrodas ģimenes ārsta
prakse.

Pagasta pārvaldes vadītājs vispirms
uzteica Zirņu pamatskolas darbu,
jo skola ieguvusi akreditāciju uz
maksimālo termiņu – 6 gadiem,
pēdējo gadu laikā skolēnu skaits
krietni palielinājies, un tagad skolā

Šogad pagasta pārvalde sakārtoja
vides pieejamību ārsta prakses vie
tai – izremontēja labierīcību telpu un
izbūvēja pandusu. Ir pamatota cerība,
ka Veselības inspekcija sniegs pozitīvu
atzinumu un no 2019. gada Zirņu
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valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai sadalījumu Saldus
novada izglītības iestādēm no 2018.
gada 1. decembra līdz 2018. gada
31. decembrim.
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku
pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu, noteica Kurzemītes
pamatskolas telpas par Saldus pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
pirmsskolas izglītības programmu
īstenošanas vietu.
Ievēlēja domes deputātu Edgaru
Kronbergu par Saldus novada domes
finanšu komitejas locekli.
Komandēja divus Saldus novada
domes deputātus Reini Doniņu un
Māri Medni dalībai Latvijas novadu
dienās Vitebskā (Baltkrievija) no
2018. gada 28. novembra līdz 2018.
gada 30. novembrim. Šajā pasākumā
Saldus novadu pārstāvēs arī SIA
“Saldus maiznieks” un SIA “Saldus
pārtikas kombināts”.
pagastā ģimenes ārsta prakse būs!
Savas
runas
laikā
domes
priekšsēdētājs Māris Zusts piekrita,
ka skolas darbības rezultāti ir būtiski
uzlabojušies, līdz ar to šobrīd bažu par
Zirņu pamatskolas reorganizāciju nav.
2018. gada 22. novembra domes sēdē
tika pieņemts lēmums par pirmsskolas
izglītības grupu atvēršanu bijušajās
Kurzemītes pamatskolas telpās. Stipras izglītības iestādes nenoliedzami ir
ļoti būtiskas pagasta attīstībai nākotnē.
Klātesošie uzdeva jautājumus
par svara ierobežojošo zīmju
izvietošanu, ūdenssaimniecības pa
kalpojumiem, d/s “Aronija” teritorijas pievienošanu Saldus pilsētai, par
grāmatvedības centralizācijas ietekmi
uz pagasta pārvaldes pakalpojumu
klāstu. Pašvaldības vadība atbildēja
uz
iedzīvotājus
interesējošiem
jautājumiem, apliecināja, ka novada
pašvaldība centīsies pēc iespējas
risināt problēmas, rosināja ciešāk
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2018. GADA DECEMBRIS

komunicēt ar pagasta pārvaldes vadītāju un speciālistiem.

konkrētas un rezultatīvas.

Viskarstākās diskusijas izvērsās par ceļu stāvokli Zirņu
pagasta teritorijā. Liela daļa ceļu ir ļoti sliktā stāvoklī
VAS “Latvijas meži” darbības rezultātā. Iedzīvotāji lūdza
pašvaldības vadību iesaistīties jautājuma risināšanā,
sarunās iesaistot gan mežiniekus, gan ceļu uzturētājus.
Klātesošie vienojās apkopot un iesniegt pašvaldībai
informāciju, lai sarunas ar sadarbības partneriem būtu

Pašvaldības vadība ir gandarīta par Zirņu iedzīvotāju
aktivitāti un pateicas visiem, kas atrada laiku un atnāca uz
tikšanos!

Paziņojums par
pakalpojuma sniedzēja maiņu
kursīšu pagastā

1) Slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem
(daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar
mājas pilnvaroto personu vai biedrību).

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde
paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada domes
lēmumu, ar šā gada 31.decembri 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 31.12.2018. veikt
Kursīšu pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitīt Kursīšu
pagasta pārvaldes kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu,
droši zvaniet vai rakstiet mums.
Viktors Drukovskis, Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel. 26462407, viktors.drukovskis@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.

Nākamā tikšanās notiks 20. decembrī plkst. 19:00
Zvārdes pagasta pārvaldē.
Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība

2) Uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada
tiem lietotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāji.
3) Apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un
kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām.
4) Apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus šā
gada decembra nogalē vai 2019. gada janvāra sākumā,
lai uzņemtu rādījumus ar kādiem pārņemam pakalpojuma
sniegšanu.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas
lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” ie
snieguma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem, kuri
veiks skaitītāja uzstādīšanu/ nomaiņu, atstājot to Kursīšu
pagasta pārvaldes kasē, SIA “Saldus komunālservis” abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū vai atsūtot uz e-pastu komunalserviss@saldus.lv nofotogrāfētā vai ieskanētā veidā, lai
raitāk ritētu līgumu slēgšana.
Līgumu slēgšana notiks no 01.12.2018. līdz 31.12.2018.
darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū, kontakttelefoni 27088306,
63807453 un
Kursīšu pagasta pārvaldes telpās 18.12.2018. no plkst.
14.00 - 17.00 un 19.12.2018. no plkst. 9.00 – 12.00 .

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu
Kursīšu pagasta teritorijā (dzeramā ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšana, attīrīšana) uzsāksim ar 2019. gada
1. janvāri.

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

Pakalpojumu Kursīšu pagastā sniegsim pa Saldus
novada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras
ir tādas pašas kā iekasētās Kursīšu pagasta pārvaldē:

Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu
ar SIA “Saldus komunālserviss”, var netikt uzsākta ūdens
padeve ar 01.01.2019. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma līgums.

Kursīšos
• Dzeramā ūdens piegāde 0.69 euro/m3 bez PVN
(0,83 euro/m3 ar PVN),
• Kanalizācijas izmaksas 0,71 euro/m3 bez PVN
(0,86 euro/m3 ar PVN).
Sagatavošanās periodā:

Jautājumu gadījumā
tel.29713718.

zvanīt

Pēterim

Dubram,

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jānis Blums,
SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15
Grozījumi Saldus novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošos
noteikumos Nr.18 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
Saldus novadā”

2018. GADA DECEMBRIS

1.4. papildināt noteikumus ar 3.6. apakšpunktu izsakot
to šādā redakcijā
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§))

Pieņemti ar Saldus novada domes 2018.gada 23.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12 6.§).

“3.6. personām, kuras nodrošina ārpusģimenes aprūpi
bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
(turpmāk – bez vecāku gādības palicis bērns), ja Saldus novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna
ārpusģimenes aprūpi un ja personas līdzšinējā dzīvesvietā nav
iespējams nodrošināt bērnam pilnvērtīgus dzīves apstākļus.”

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§).

1.5. papildināt noteikumus ar 20.1, 20.2, 20.3 punktiem,
izsakot tos šādā redakcijā:

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu,
14. panta pirmās daļas 6. punktu un astoto daļu, 15.pantu,
21.¹ panta otro daļu, 21.² panta otro daļu, 24. panta pirmo
daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 6. pantu, 9. panta ceturto daļu,
10. panta otro daļu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).

Izdarīt Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumos Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Saldus novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.3. apakšpunktā vārdus “sociāli
maznodrošinātiem
un
trūcīgiem
vai
sociāli
mazaizsargātiem” ar vārdiem “sociāli maznodrošinātiem
vai trūcīgiem”;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).

1.2. aizstāt 3.4. apakšpunktā vārdus “sociāli
maznodrošinātiem
un
trūcīgiem
vai
sociāli
mazaizsargātiem” ar vārdiem “sociāli maznodrošinātiem
vai trūcīgiem”;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).

1.3. papildināt noteikumus ar 3.4.1 apakšpunktu izsakot
to šādā redakcijā
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).
“3.4.1 sociāli maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm,
kurās abi laulātie ir personas ar invaliditāti, un kurām dažādu
kustību un funkcionālo traucējumu dēļ iepriekšējās dzīves vietas apsaimniekošana un kvalitatīva pašaprūpe nav iespējama
un kuras pašas spēj sevi aprūpēt vai arī viņu aprūpi var
nodrošināt ar pakalpojumu „Aprūpe mājās;”;
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“20.1 Personai, kura īrē dzīvokli, pamatojoties uz šo
n oteikumu 3.6.apakšpunktu, saglabājas tiesības turpināt
īrēt dzīvokli, ja persona bez vecāku gādības palikušu
bērnu adoptē.
20.2 Tiesības īrēt dzīvokli 3.6.apakšpunktā un 20.1
punktā minētajām personām saglabājas līdz brīdim, kad
bez vecāku gādības palicis bērns sasniedz pilngadību.
20.3 Ja bez vecāku gādības palicis bērns pēc
pilngadības sasniegšanas neīrē pašvaldības dzīvokli, kā
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vai nesaņem
dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam,
20.2 punktā minētais termiņš tiek pagarināts līdz brīdim,
kad bez vecāku gādības palicis bērns sasniedz 24 gadu
vecumu”.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).

1.6. svītrots ar Saldus novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§).
1.7. svītrots ar Saldus novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).
1.7. aizstāt 4.punktā vārdus “3.3. un 3.4.” ar vārdiem
“3.3., 3.4., un 3.4.1”.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§))

1.8. papildināt 6.punktu aiz vārdiem “minētās personas” ar vārdiem “un šo noteikumu 3.6. apakšpunktā
minētās personas”
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).

1.6 aizstāt 8.2. apakšpunktā vārdus “3.3. un 3.4.” ar
vārdiem “3.3., 3.4. un 3.4.1”.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§))

1.5. svītrots ar Saldus novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§)).

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2018. GADA DECEMBRIS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts

Noteikumos tiek papildināts personu loks, kurām Saldus novada pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Paplašināt iespējas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

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

M. Zusts

Sirsnīgi un mīļi aizvadīta Sociālo darbinieku diena
binieku federācija sāka popularizēt tolaik vēl jauno sociālā
darbinieka profesiju. Tā ik gadu arī Latvijā tiek atzīmēta
novembra otrajā otrdienā.
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups savā uzrunā teica, ka laimīgi cilvēki visi ir vienādi,
bet, kad nonāk grūtībās, tad katrs ir savādāks. Kad straujā
Dzīves upe izmet kādu no laivas, tad esat jūs, kas palīdz
šiem cilvēkiem nonākt atpakaļ, lai turpinātu šo ritējumu.
R. Zīrups teica lielu paldies darbiniekiem par to, ko viņi
dara, un uzsvēra, ka sociālo darbinieku ieguldītais darbs
nav novērtējums ne īstermiņā, ne naudas izteiksmē.
Svētku dalībniekus sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Raivis Zīrups

Svētku dalībniekus sveica arī Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Natālija
Balode un vēlēja visiem smelties enerģiju, palīdzot
cilvēkiem, un vienmēr iet viņiem cieši blakus.
Šogad svinīgā pasākumā tika godināti trīs ilggadēji
darbinieki:
• Sindija Timoščuka – Saldus novada pašvaldības
aģentūras direktores vietniece;
• Viktorija Pīgožne – Dienas
“Saulespuķe” apmācību speciāliste;

aprūpes

centra

• Sarmīte Jonaite – Dienas aprūpes centra “Saulespuķe”
apmācību speciāliste.
9. novembrī jau devīto reizi tika svinēta Sociālo
d arbinieku diena, kurā tika teikts īpašs paldies
darbiniekiem par ieguldīto darbu.
Eiropas sociālo darbinieku dienas aizsākumi meklējami
jau pirms 20 gadiem, kad Starptautiskā Sociālo dar-

Pateicības rakstus šogad saņēma:
• Santa Arāja un Inga Siliņa – par atbildīgu veikumu un
mērķtiecīgu sadarbības veicināšanu ar izglītības iestādēm.
• Maija Broka – par atbildīgu, radošu un mērķtiecīgu
ieguldījumu Sociālās dzīvojamās mājas “Rūķīši”
iedzīvotāju atbalstam.
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• Sarmīte Kušniruka, Gunta Āboliņa un Maira
Saulīte – par atbildīgu, radošu un mērķtiecīgu Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
struktūrvienības vadību.
• Eva Līpiņa – par izaicinājuma pieņemšanu un atbildīgu
darbu ģimenes atbalsta nodaļā.
• Inese Ādiņa – par atbildīgu, radošu un mērķtiecīgu
ieguldījumu Sociālā aprūpes centra “Ābeles” klientu atbalstam.
• Renāte Ķināte – par atsaucību un profesionalitāti
Sociālā aprūpes centra “Ābeles” klientu dzīves kvalitātes

2018. GADA DECEMBRIS
nodrošināšanā.
• Dzidra Krūza – par radošumu un atsaucību Sociālā
aprūpes centra “Ābeles” klientu dzīves kvalitātes
nodrošināšanā.
• Madara Neja – par atbildīgu un iejūtīgu darbu
Sociālajā mājā “Rūķīši” un nesavtīgu atdevi, uzņemoties
aizbildņa rūpes.
Vēlam nepazaudēt enerģiju, iedvesmu un dzīves siltumu! Lepojamies, ka mūsu novadā ir tik liela un vienota
komanda!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Spāru svētki “vecajā” sporta namā
Objektā ir pabeigta jumta konstrukciju izbūve un ēka ir ieguvusi jaunas apri
ses. Līdz salam jāpaspēj paveikt lielāko
daļu apkārtnes labiekārtošanas darbu,
jāturpina jumta seguma ieklāšana.
Vienlaikus notiek apdares darbi
ēkas iekšienē un inženierkomunikāciju
izbūve.
Objektu
plānots
nodot
ekspluatācijā 2019. gada maijā.
Būvprojekts tiek realizēts Saldus
n ovada pašvaldības projekta “Sporta
nama pārbūve par sporta halli Jelgavas
ielā 6, Saldū” ietvaros.
15. novembrī topošās sporta
halles jumtu greznoja spāru vai
nags, vēstot par viena būvniecības
posma pabeigšanu.
Darbi objektā uz brīdi tika
apturēti, lai celtnieki no SIA “Selva
būve” kopā ar ēkas saimniekiem un
pašvaldības vadību svinīgajā mirklī
atskatītos uz līdz šim padarīto.
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Būvdarbi tiek realizēti ES līdzfinansētā
projekta
Nr. 4.2.2.0/17/I/005
Saldus
novada
domes
“Energoefektivitātes
paaugstināšana
priekšsēdētājs Māris Zusts pateicās
sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū”
būvniekiem par paveikto darbu, jo
ietvaros.
pateicoties tieši būvnieku pūlēm,
jaunā sporta halle būs skaista un
kvalitatīva. Domes vadītājs vēlēja
būvniekiem nezaudēt tempu un
teica, ka ar nepacietību gaidīsim
Zane Šteina,
to mirkli, kad varēsim ierasties uz
sabiedrisko attiecību speciāliste
jaunās sporta halles atvēršanu.

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā

7.12. plkst. 17.00

Saldus galvenās egles iedegšana un
ziemas tirdziņš O. Kalpaka laukumā.
No plkst. 17.00 Ziemas tirdziņā
varēs iegādāties dāvanas un nobaudīt
dažnedažādākos gardumus, kā arī
rosīties radošajās darbnīcās. Saldū
viesosies arī Ziemassvētku vecītis no
Ziemupes Rūķupē, kuram varēs uzticēt
kvēlāko Ziemassvētku vēlēšanos, kā
arī nofotografēties īpaši izveidotā vietā.
Rotaļās kopā ar pasākuma apmeklētājiem
ies Kašers un Eglītes, bet plkst. 18.00
Saldus galvenajā eglē tiks iedegtas
gaismiņas. P.S. Tirdziņā būs iespēja
iegādāties arī savu eglīti!

31.12. plkst. 23.00

Jaunā gada sagaidīšana O. Kalpaka
laukumā

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Klavieru kvarteta “RIX’ koncerts.
RIX klavieru kvartets ir dažādās pasaules
malās dzīvojošu četru draugu un domu22.12. plkst. 15.00 biedru grupa: pianists Jānis Maļeckis,
vijolnieks Sandis Šteinbergs, altiste Ilze
Kļava un čellists Reinis Birznieks.
Ieeja bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b

9.12. plkst. 16.00

Koncerts “Spēlē, spēlmani, es iešu
dancot!”
Koncertā piedalās Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” amatiermākslas
kolektīvi: kapela “Strops”, TDA “Kursa”, TDA “Kursa” studija, kā arī deju
kolektīvs “Kursa”.
Ieeja bez maksas.

Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā
deklarētajiem bērniem līdz 7 gadu
27.12. plkst. 11.00
vecumam, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
16.12. plkst. 16.00

Saldus un Brocēnu
Ziemassvētku koncerts.

novadu

koru

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6
TV3 Jaungada šovs “Prieks kopā būt”.
Biļešu cenas: 10,00, 12,00, 15,00, 18,00,
20,00 EUR
29.12. plkst. 19.00 Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu
Paradīze” kasēs (Saldū, p/a “Saldus
TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3) un
www.bilesuparadize.lv.

Jaungada
balle.
Spēlēs
grupa
“Mākoņstūmēji”. Vakara vadītājs Kaspars Brūvelis. Pasākuma laikā katram
būs iespēja izliet savu nākamā gada
laimīti. Skaisti iekārtotais un omulīgais
foto stūrītis sniegs iespēju iemūžināt sevi
fotogrāfijā.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām
biļetes iegādāties savlaicīgi. Kompānijas
31.12. plkst. 22.00
tiks
sēdinātas
pie
sešvietīgiem,
desmitvietīgiem galdiņiem; mainoties
kompānijas viesu skaitam, galdiņi tiks
pielāgoti vēlamajam skaitam. Biļetes
cena līdz 1. decembrim 15,00 EUR, pēc
1. decembra 20,00 EUR.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja 10
EUR, atbildību par bērnu jāuzņemas
pieaugušajam.
SALDUS PILSĒTĀ,
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
Ziemassvētku koncerts “Tik klusa un
svēta”.
Klausītājus priecēs izcilu mūziķu – vijoles virtuoza Raimonda Ozola, brīnišķīgo
7.12. plkst. 19.00 balsu īpašnieku, meistarīgo vokālistu
Kristīnes Zaharovas un Mārtiņa Ruska, kā
arī komponista Valta Pūces – muzikālais
sniegums.
Biļetes cena: 10 EUR.
Marijas Naumovas koncerts “Pa īstam”.
Koncertā skanēs gan R. Paula, gan N.
Matvejeva, I. Kalniņa, J. Lūsēna, U.
Marhilēviča, I. Feldmaņa dziesmas,
15.12. plkst. 15.00
gan dziesmas no Marijas pēdējā albuma “Uz ilūziju tilta”, kā arī jaunas
orģinālkompozīcijas, kas veltītas mātei.
Biļetes cena: 12 EUR.
Koncerts “Sirds ledus trauslumā”.
Klausītājus priecēs programma mūziķu
Kristapa un Gintas Krievkalnu vadībā.
Grupas sastāvā muzicēs ģitārists Ēriks
28.12. plkst. 19.00
Upenieks, čellists Ēriks Kiršfelds,
un Latvijā iemīļoto romantisko un
intelektuālo balsi – dziedātāju Uģi Rozi.
Biļetes cena: 10 EUR
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs (Saldū,
p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3)
un www.bilesuparadize.lv.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Visu mēnesi

Izstāde no muzeja krājuma “100 labas
lietas”.

2.12. plkst. 13.00

Tikšanās ar mākslas zinātnieci Irēnu
Bužinsku un stāstījums par eglīšu
rotājumu vēsturi “Mirdz spoži, mirdz
krāšņi”.
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Ziemassvētku darbnīca “Izgatavo savas
eglītes rotājumu pats!”, pieteikšanās pa
tālr. 29357343.
1991. gada barikāžu dalībnieku apliecību
10.12. plkst. 11.00 izsniegšana,
pieteikšanās pa tel. 27881091.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
J. Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas
muzeja ceļojošā izstāde
1.12. – 18.12.
“Kurzemnieks, karavīrs – Jukums
Vācietis”.
Izstāde “Kur sākas lidojums? Novadnieki
1.12. – 29.12.
Latvijā un pasaulē”.
Ineses Grizānes un Daiņa Ozola foto
3.12. – 29.12.
izstāde “Pavasaris muižā”.
Stāstu pēcpusdiena “Mana pagraba
4.12. plkst. 16.00
burciņas stāsts”.
4.12. – 21.12.

12.12. – 13.12.

ESIP konkurss “iESkaties”.

28.12. – 29.12.

Jauno grāmatu dienas.
KAPELLERU NAMĀ
5.12. – 12.01.
Cimdu izstāde.
Informatīvs seminārs – diskusija par
6.12. plkst. 17.30 uzņēmēju atbalstu organizācijām ar
sabiedriskā labuma statusu.
7.12. plkst. 16.00 Adventes tirdziņš līdz plkst. 20.00.
8.12. plkst. 10.00 Adventes tirdziņš līdz plkst. 16.00.
15.12. plkst. 19.00 Danču vakars.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
7.12. plkst. 19.00

Sporta spēļu “Ziemeļi” sacensību
noslēgums Lutriņu sporta angārā.

8.12. plkst. 10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības
basketbolā vīriešiem Zaņas sporta angārā.

Zolītes sacensības Pampāļu kultūras
namā. Reģistrēšanās no plkst. 9.30.
8.12. plkst. 10.00
Sīkāka informācija pa tel.nr. 26184183
(Dace).
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības
15.12. plkst. 10.00 volejbolā vīriešiem Nīgrandes sporta
angārā.
Ziemassvētku nakts turnīrs volejbolā
14.12. plkst. 18.00
Butnāru sporta angārā.
15.12. plkst. 10.00
15.12. plkst. 12.00
Pēc kalendāra

FK “Saldus” kausa izcīņa florbolā Druvas
sporta namā.
Zibens turnīrs vēdera novusā Lutriņu
sporta angārā.
Saldus novada čempionāts basketbolā
Saldus sporta kompleksā.

Pēc kalendāra

Saldus volejbola līga Saldus sporta
kompleksā

Pēc kalendāra

Atklātais čempionāts telpu
Cieceres iela 6, sporta zālē.
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futbolā

EZERES PAGASTĀ
Ezeres kultūras namā
Ziemassvētku tirdziņš un lielās egles
9.12. plkst. 12.00
atklāšana Centra laukumā.
Balle ar grupas “Apvedceļš” solistu Jāni
14.12. plkst. 22.00
Krūmiņu. Ieeja 5 EUR.
22.12. plkst. 13.00 Pensionāru pēcpusdiena.
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
29.12. plkst. 15.00
vecuma bērniem.
31.12. plkst. 22.00 Gadumijas balle.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Jaunauces tautas namā
Jaunauces pagasta Ziemassvētku egles
12.12. plkst. 17.00 iedegšanas pasākums. Darbosies sveču
liešanas darbnīca “ Saldus Sveces”.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts kopā ar
22.12. plkst. 15.00 Daci Tapiņu un Ingemāru Harmsenu. Uz
koncertu aicināti visi pagasta iedzīvotāji.
Ziemassvētku pasākums Jaunauces senioriem, draugiem un viņu mīļajiem. Ar
priekšnesumiem priecēs Jaunauces tau22.12. plkst. 16.00
tas nama amatiermākslas kolektīvi, par
muzikālo noformējumu rūpēsies grupa
“Brekšupekši”.
Ciemos pie Ziemassvētku vecīša gaidīti
23.12. plkst. 15.00 Jaunauces pagastā deklarētie pirmsskolas
vecuma bērni.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņu tautas namā
Ziemassvētku koncerts ar Ivetu Baumani
15.12. plkst. 17.00
un Robertu Pētersonu.
Pasākums
Jaunlutriņu
pagastā
deklarētajiem bērniem līdz 7 gadu
20.12. plkst. 15.00
vecumam, kas neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
29.12. plkst. 21.00 Vecgada balle.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
7.12. plkst. 18.00 Kursīšu lielās egles iedegšanas pasākums.
8.12. plkst. 10.00 Ziemassvētku tirdziņš.
Ziemassvētku
eglīte
mazajiem
18.12. plkst. 18.00 kursīšniekiem un bērniem, kas apmeklē
PII.
22.12. plkst. 12.00 Kursīšu senioru Ziemassvētku pasākums.
Jaungada sagaidīšanas balle kopā ar Ati
31.12. plkst. 22.00 Auzānu. Vietu iepriekšēja rezervācija
līdz 20.12.2018.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Izstāde pirmsskolas vecuma bērniem
1.12. – 20.12.
un jaunāko klašu skolēniem “Pavisam
citādas grāmatas”.
Radošās studijas izstāde “100 darbi
1.12. – 20.12.
Latvijai”.

PASĀKUMU KALENDĀRS DECEMBRIM
Literārs pasākums kopā ar rakstnieku
Aivaru Kļavu “Ceļš uz nezināmo zemi”
Lutriņu bibliotēkā.
Pasākums
senioriem
“Baltie
12.12. plkst. 16.00
Ziemassvētki” Lutriņu klubā.
Ziemassvētku
ieskaņas
koncerts
14.12. plkst. 19.00 Lutriņu klubā. Piedalās Lutriņu pagasta
amatiermākslas kolektīvi.
“Ziemas jampadracis” – pasākums
26.12. plkst. 11.00 bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kalnu kultūras namā
Ziemassvētku
koncerts.
Piedalās
21.12. plkst. 18.00
mākslinieki no Kuldīgas.
Jaungada balle kopā ar muzikantiem no
31.12. plkst. 23.00 Snēpeles. Galdiņu rezervācija pa tel. nr.
26361275.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
“Mežvidi“
5.12.

17.12. – 21.12.

Daiļamata pulciņu darbu izstāde.

19.12. plkst. 10.00 Ziemassvētku tirdziņš.
22.12 plkst. 13.00

Ziemassvētku eglīte senioriem

Ziemassvētku eglīte bērniem ar leļļu
25.12. plkst. 14.00 teātra Q9 no Liepājas izrādi “Zaķu tēva
burkānrausis”.
22.12 plkst. 13.00 Ziemassvētku eglīte senioriem
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu kultūras namā
Pampāļu dramatiskā kolektīva izrāde,
8.12. plkst. 17.00
Guntas Šnipkes luga “Brīnums”.
Sniegbaltīte un septiņi rūķīši aicina
uz Ziemassvētku tirdziņu (aicinām
18.12. plkst. 16.00 pieteikties tirgoties gribētājus pa tel.
nr. 25489110). Pēc tirdziņa Lielās egles
iedegšana.
Jaunā gada nakts balle ar grupu
1.01.2019.
“Vētrasputns” (galdiņu rezervācija līdz
plkst. 01.00
28.12. pa tel.nr. 25489110).
RUBAS PAGASTĀ
Rubas tautas namā
14.12.

Folkloras kopas “Ruba” 15 gadu jubilejas
koncerts un pagasta egles iedegšana.

Ziemassvētku koncerts ar jauktā
ansambļa “Trifeles” uzstāšanos.
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Viesosies Kursīšu
28.12. plkst. 17.00
amatierteātris “Kodols” ar izrādi “Pēcis
un Ziemassvētku vecītis”.
SALDUS PAGASTĀ
Druvas kultūras centrā
Saldus
pagasta
senioru
balle
7.12. plkst. 14.00
“Ziemassvētkus gaidot”.
23.12. plkst. 18.00

Pasākums Saldus pagastā deklarētajiem
bērniem līdz 7 gadu vecumam, kuri
27.12. plkst. 17.00
neapmeklē
pirmsskolas
izglītības
iestādes.
Ziemas saulgriežu pasākums Saldus
20.12. plkst. 18.00 pagastā “Bluķa vakars” kopā ar folkloras
kopu “Druvas Zemturi”.
Akcijas “Staro Druva” dalībnieku
apbalvošana un uguņošana. Gadumijas
1.01.2019.
balle, spēlē grupa “Lustīgais Blumīzers”.
plkst. 00.30
Galdiņu rezervācija pa tel.nr. 29145725.
Darbosies kafejnīca “Pīlādzītis”.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Šķēdes PP mazajā zālē
Pasākums Šķēdes pagastā deklarētajiem
bērniem līdz 7 gadu vecumam, kuri
21.12. plkst. 15.00
neapmeklē
pirmsskolas
izglītības
iestādes.
22.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku balle.
VADAKSTES PAGASTĀ
Vadakstes tautas namā
15.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku pasākums senioriem.
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas ve26.12. plkst. 12.00
cuma bērniem.
31.12. plkst. 22.00 Gadumijas balle.
ZAŅAS PAGASTĀ
7.12 plkst. 14.00 100gades tilta atklāšana.
22.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts Zaņas skolas zāle.
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
28.12. plkst. 11.00
vecuma bērniem.
28.12. plkst. 23.00 Gadu mijas ballīte.
ZIRŅU PAGASTĀ
SAC “Citrons”
7.12. plkst. 16.00

Ziemassvētku darbnīca.

15.12. plkst. 14.00 Senioru pasākums “Pabūsim kopā”.
Pasākums Zirņu pagastā deklarētajiem
bērniem līdz 7 gadu vecumam, kuri
22.12. plkst. 12.00
neapmeklē
pirmsskolas
izglītības
iestādes.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Striķu kultūras namā
Druvas amatierteātra izrāde “Pa purna
09.12. plkst. 15.00
tiesu”. Ieeja bez maksas.
21.12. plkst. 18.00

Skolas Ziemassvētku koncerts. Egles
iedegšanas svētki.

23.12. plkst. 17.00

Atpūtas vakars senioriem “Mirkli pirms
Ziemassvētkiem”.

26.12. plkst. 14.00

Ziemassvētku
pasākums
zvārdeniekiem.

1.01.2019.
plkst. 00.30

mazajiem

Jaunā gada sagaidīšanas balle.
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Krāšņi un skaisti pavadīti valsts svētki Saldū

100 minūšu peldējums Saldus ezerā. Foto: Saldus TIKS centrs
Latvijas rīta ieskandināšana. Foto: Andrejs Sergejevs

Svētku Lielkoncerts. Foto: Andrejs Sergejevs

Svētku salūts Saldus stadionā. Foto: Andrejs Sergejevs

Svētku Lielkoncerts. Foto: Andrejs Sergejevs

Svētku Lielkoncerts. Foto: Andrejs Sergejevs

Svētku salūts Saldus stadionā. Foto: Saldus TIKS centrs

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 97. 2018. gada 29. NOVEMBRĪ. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
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