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Šajā numurā:
Drošība - pirmajā vietā!

Projektu aktualitātes

Domes sēde

Saistošie noteikumi

> 2. lpp.

> 3. - 4. lpp.

> 6. lpp.

> 7. - 11. lpp.

PII “Graudiņš” bērniem – skaistas telpas
apgaismojums, nomainīti logi un ierīkotas
evakuācijas durvis no 2. stāva. Grupiņas ir
aprīkotas ar iebūvējamām mēbelēm. Pirms tam
iestādei tika mainīts jumts un būvdarbu kopējās
izmaksas ir 195 910,05eiro, kas ir 100% Saldus
novada pašvaldības finansējums. Būvdarbus
veica SIA “Gate-L”.
Šis ieguldījums PII “Graudiņš” deva divas
jaunas bērnu grupiņas un piecas jaunas darba
vietas. Izglītības iestādes vadītāja Vita Vītola
pauda patiesu prieku par paveikto un teica
lielu paldies visiem, kuri projektu atbalstīja
un palīdzēja īstenot. Viesi, kas ieradās uz
atklāšanas pasākumu, atveda skaistas dāvanas,
palīdzot piepildīt jaunās grupiņas ar rotaļlietām
un mūzikas atskaņotājiem.

Druvas pirmsskolas izglītības
iestādē “Graudiņš” 4. janvārī
svinīgi tika atklātas divas jaunas
grupas.
Saldus novada pašvaldība
ir realizējusi mainīto domes
lēmumu par ilgtermiņa kredīta
ņemšanu iekšējo inženiertīklu

Atklāšanas pasākumā svinīgo lentu grieza
PII “Graudiņš” vadītāja, Saldus novada domes
priekšsēdētājs un Saldus pagasta pārvaldes
vadītāja. Domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
vēlēja, lai visi, kas strādā šajās skaistajās
telpās, vienmēr atceras, ka paši reiz bijuši mazi
sapņotāji, un piepilda savas dienas ar prieku
un kvalitatīvu izglītību. Priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts uzsvēra, ka tas bija pareizs
lēmums ieguldīt naudu bērnudārza attīstībā,
atverot jaunas grupas, savukārt, Saldus novada
pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis vēlēja,
lai iestādē būtu bērnu skaita palielinājums un
novēlēja sasniegt vēsturisko 200 bērnu skaitu
atjaunošanai, apdares darbu bērnudārzā.
veikšanai Saldus pagasta PII
Saldus novada pašvaldība saka sirsnīgu
“Graudiņš”.
Projekta
ietva- paldies PII “Graudiņš” kolektīvam un vadībai,
ros tika izbūvētas telpas divām kā arī izpalīdzīgajiem bērnu vecākiem par lielo
grupiņām – nodarbību telpas un ieguldīto darbu!
guļamtelpas, izremontēti sanitārie
mezgli, telpās nomainīti apkures
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS centrs”
radiatori, ierīkots energoefektīvs
sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi
Saldus novada pašvaldība informē, ka Saldus novada domes 28.12.2017. sēdē ir pieņemts lēmums “Par
lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijai 1. redakcijas noraidīšanu un jauna darba
uzdevuma apstiprināšanu (protokola Nr. 21, 10§).

Drošība – pirmajā vietā!
Reaģējot uz situāciju, pagājušā gada nogalē pašvaldība
ierīkoja trauksmes pogu Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
ēkā, kā arī izvietoja piecas papildus video novērošanas kameras pilsētā. Pašvaldības policija šogad paredzējusi ierīkot
vēl vairākas video novērošanas kameras, papildinot nu jau
vairāk kā 20 video novērošanas kameru tīklu pilsētā. Viena
no video novērošanas kamerām tiks ierīkota pie Cieceres
dabas takas aiz skeitparka. Māris Zusts uzdeva pašvaldības
policijai veikt papildu patruļas nedēļas nogalēs, kā arī rīkot
regulārus drošības reidus pilsētā, apsekojot to kājām.

Otrdien, 2. janvārī, Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts aicināja uz sarunu Saldus
Pašvaldības policijas priekšnieku Rolandu Marģeli, Valsts
policijas Saldus iecirkņa priekšnieku Induli Blīgznu un
Saldus Boksa kluba vadītāju Ansi Pūci.
Māris Zusts tādējādi aktualizēja tēmu par Saldus pilsētas
iedzīvotāju drošību, ņemot vērā vairākus incidentus, kuros
iesaistīta kāda jauniešu grupa, kura pārkāpj sabiedriskās
kārtības noteikumus un apdraud mūsu drošību.

Arī Saldus Boksa kluba vadītājs informēja par viņa
rīcībā esošo informāciju un gatavību palīdzēt drošības
jautājumos. Lai veiksmīgāk cīnītos par drošību Saldū, abi
policijas pārstāvji uzsvēra – par jebkādām aizdomīgām
situācijām, kompānijām jāzvana 110 (Valsts policija) vai
63825000 (Saldus novada pašvaldības policija)!
Saglabā numurus un zvani – jo aktīvāki iedzīvotāji,
jo drošāka mūsu pilsēta!
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste●

Lepojamies ar Izglītības pārvaldes vadītāju Saulcerīti Levicu
Gada nogalē Rīgas Valsts tehnikumā notika Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais
seminārs izglītības speciālistiem.
Šajā seminārā Izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis pasniedza astoņus Pateicības
rakstus. Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica saņēma
Pateicības rakstu – par ieguldīto darbu un aktīvu
līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē.
Lepojamies, ka mūsu novada Izglītības
pārvaldes vadītājas darbs tiek novērtēts arī
ministrijā!
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Sirsnīgi svētki “Ābelēs”

19. decembrī veco ļaužu un invalīdu pansionātā
“Ābeles” viesojās Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš un Saldus sociālā dienesta darbinieki.
Pasākumu veidoja un tajā piedalījās Saldus sociālā
d ienesta rūķi – vadītāja Ina Behmane un sociālā darbi
niece, Inta Vanaga.
Domes priekšsēdētājs pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem vēlēja veselību, mīlestību un palīdzīgu roku,
kad tāda nepieciešama, kā arī pasniedza katram pansionāta
klientam paciņu. Katrs paciņas saņēmējs bija īpaši gatavojies un, saņemot paciņu, skaitīja Ziemassvētku pantiņu.

2018. gada JANVĀRIS

Ziemassvētku pasākums
bērniem

Šogad p/a “Saldus TIKS centrs” darbinieki (piepalīdzot
galvenajam rūķim) salika 1620 paciņas, lai ikkatram Saldus novada pirmsskolas vecuma bērniņam būtu priekpilns
svētku mirklis. Paciņas tika nogādātas gan visos novada
pagastos, gan arī pirmsskolas izglītības iestādēs.
Bet Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā deklarētajiem
bērniem līdz 7 gadu vecumam, kuri neapmeklē pirms
skolas izglītības iestādes, notika otrajos Ziemassvētkos –
26. decembrī.

Priekšsēdētājs iepriecināja arī tos pansionāta
iedzīvotājus, kuri nevarēja paši saviem spēkiem ierasties
uz svētku pasākumu, apciemojot viņus istabiņās.

Saldus Bērnu un jaunatnes centrā visus mazos saldeniekus sagaidīja Ziemassvētku vecītis un rūķītis, lai kopā
izspēlētu rotaļas un katrs mazais tiktu pie savas svētku
paciņas.

Viesojoties veco ļaužu un invalīdu pansionātā “Ābeles”,
domes priekšsēdētājs vēlēja ikvienam, lai šis svētku laiks
atnes spēku palīdzēt tiem, kuriem nepieciešama palīdzīga
roka ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā!

Visiem, kuri netika uz šo pasākumu, ir iespēja līdz 19.
janvārim ierasties Saldus Tūrisma informācijas centrā
(Striķu ielā 3) un saņemt paciņu, uzrādot bērna dzimšanas
apliecību!

Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS c entrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

Līga Šlanka, p/a “Saldus TIKS centrs”
mārketinga speciāliste ●

Atbalstīts Saldus novada pašvaldības projekts “Apkures
sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā”
Nr.17-02-AL06-A019.2201-000039

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonProjekta mērķis – nodrošināt vietējiem Vadakstes pada lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas gasta iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālos un publis2014-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana kos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai,
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
stratēģiju” ietvaros.
būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
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Lai realizētu projekta mērķi, Vadakstes pagasta Tautas namā plānots izveidot alternatīvu apkures sistēmu
pašreizējai telpu apsildīšanai ar elektrību – apkuri ar
koksnes granulām. Tehnoloģija ir videi draudzīga, zaļā
tehnoloģija, kuru pielietojot, tiks nodrošināta optimālā
komforta temperatūru telpās no 18° līdz 20° C.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas: 19796,35
eiro; Publiskais finansējums: 17816,71 eiro (ELFLA atbalsta intensitāte 90% no attiecināmām izmaksām);
Pašvaldības finansējums: 1979,64 eiro (10% no
attiecināmām izmaksām).
Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja●

Pabeigti Saldus pirmskolas izglītības iestādes ”Zīlīte”
ēkas jumta būvdarbi
pirmskolas izglītības iestādes ”Zīlīte “ ēkai. Līgumsumma
66717,38 euro bez PVN.

2017. gada 30. augustā tika noslēgts līgums starp Saldus novada pašvaldību un SIA ASEG par jumta seguma
atjaunošanu, bēniņu atjaunošanu un siltināšanu Saldus

Turpinās būvdarbi Saldus
pilsētas Kalnsētas parkā

Septembra mēnesi tika uzsākti ilgi gaidītie būvdarbi.
Jumts jau sen bija fiziski un tehniski nolietojies. Lai gan laika apstākļi nepriecēja, lietus krietni apgrūtināja būvdarbu
veikšanas procesu. SIA ASEG būvdarbu speciālisti tomēr
strādāja un pabeidza būvdarbus 2017. gada nogalē. Saldus novada pašvaldības galvenais būvinženieris Normunds
Ozoliņš atzina, ka darbi veikti labā kvalitātē. Būvdarbu
laikā bija paaugstināti trokšņa apstākļi, kas radīja neērtības
gan lieliem, gan maziem. Pateicamies visiem par izpratni,
izturību un pacietību. Paldies vietējiem būvdarbu veicējiem
SIA ASEG par labi paveikto darbu.
Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja●
Projektā paredzēts: labiekārtot skatītāju sēdvietu
zonu, paredzēt cieto segumu (betona bruģakmens); izveidot jaunus skatītāju solus; izbūvēt uzejas kāpnes un
celiņus; izbūvēt pasākumu apskaņošanas vietas; izbūvēt
perspektīvās kabeļu kanalizācijas trases; izbūvēt esošā
bruģētā ceļa turpinājumu (Cieceres upes virzienā) .
Paveiktais 2017. gadā:
• Maijā Kalnsētas parkā tika nobruģēts laukums aiz
skatītāju soliem. Darbus veica SIA ASEG.

2017. gada 4. aprīlī starp Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju un Saldus novada
pašvaldību tika noslēgta Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2017163 par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam “Saldus
pilsētas Kalnsētas parka estrādes skatītāju solu teritorijas labiekārtošana” piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas
kārtību un izlietojuma uzraudzību.
Finansējums: mērķdotācija no valsts budžeta 150 000
eiro un pašvaldības finansējums 100 000 eiro.
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• Septembrī noslēgts līgums starp Saldus novada
pašvaldību un SIA “Saldus ceļinieks” par būvdarbu izpildi objektā pilnā apjomā. Līgumsumma: 208992,99
eiro bez PVN
• Līdz 2017. gada beigām apgūti vairāk kā 80 % no
kopējā projektam paredzētā finansējuma, tai skaitā valsts
budžeta mērķdotācija 150 000 eiro apmērā. Sakarā ar
būvdarbiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem, līgums ar
būvdarbu veicēju SIA “Saldus ceļinieks” pagarināts līdz
2018. gada 15. aprīlim. Līdz tam būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā.
Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja●
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Noskaidrots “Gada treneris” un “Gada sportists”

Gints Jarašuns, kurš Latvijas Repub
likas čempionātā U16 vecuma grupā
400 m ieguva 2. vietu un Baltijas valstu sacensībās Latvijas izlases sastāvā
400 m izcīnīja 5. vietu. Ralfs Eduards Gauja, kurš Latvijas Jaunatnes
olimpiādē izcīnīja 3. vietu lodes
grūšanā. Treneri: Marina Dambe, Juris Zilvers un Daila Mankusa.

Pasākumā “Sporta skolas lau
reāts” 20. decembra vakarā Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
akustiskajā koncertzālē tika sumināti
labākie sportisti un viņu treneri, kuri
2016./2017. mācību gadā dažādās
vecuma grupās ir izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas čempionātos,
starptautiska mēroga sacensībās un
piedalījušies Eiropas čempionātos.
Nominācijas “Gada treneris” un
“Gada sportists” šogad pasniedza
Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts, neslēpjot to,
ka tas ir liels gods pasniegt šīs balvas! Pirms apbalvošanas M. Zusts
uzrunāja sportistus, atgādinot, ka šis
ir Ziemassvētku laiks, gada beigas
un pārdomu laiks. Tas ir mirklis, lai
atskatītos uz sezonu un saprastu, kas
ir izdarīts, kas nav izdarīts, apjaust
kļūdas un nākotnē tās nepieļaut. M.
Zusts aicināja ikvienu novērtēt izcilās
sporta iespējas Saldū un izmantot tās!
Šogad nominācija “Gada treneris”
tika pasniegta Pēterim Višņevičam,
un nomināciju “Gada sportists” jau
otro gadu ieguva Raivita Koreņika.
Par augstajiem

sasniegumiem

basketbolā apbalvojumus saņēma:
Raivita Koreņika, kura Eiropas
čempionātā U16 grupā izcīnīja augsto
4. vietu un ieguva ceļazīmi uz Pasaules
čempionātu. Kolīna Kārtere, kura
Latvijas izlases 1 komandas sastāvā
Baltijas kausa sacensībās izcīnīja 1.
vietu. Paula Mikalauska, Latvijas
izlases 2 komandas sastāvā Baltijas
kausa sacensībās izcīnīja 4. vietu. Tikai 1 punkts šķīra no 3. vietas spēlē
pret Igauniju. Kristofers Strautmanis, kurš Eiropas čempionātā U16
grupā ieguva 8. vietu un Latvijas
izlases sastāvā Baltijas jūras kausa
sacensībās izcīnīja 1. vietu. Treneri:
Līva Štamere, Pēteris Višņevičs un
Edgars Buiķis.
Par augstajiem sasniegumiem
vieglatlētikā apbalvojumus saņēma:
Linda Elīza Jumīte, kura Latvijas
Republikas čempionātā U18 vecuma
grupā diska mešanā izcīnīja 2. vietu
un Baltijas valstu sacensībās Latvijas izlases sastāvā ieguva 6. vietu.
Sonora Sergejeva, kura Latvijas
izlases sastāvā U16 vecuma grupā
Baltijas jūras spēles sacensībās sta
fetes skrējienā 4 x 100 m izcīnīja 4.
vietu un tāllēkšanā izcīnīja 8. vietu.

Par augstajiem sasniegumiem
svarcelšanā apbalvojumus saņēma:
Reinis Pēteris Gonta, kurš Eiropas
čempionātā junioriem U20 vecuma
grupā ieguva 16. vietu un Latvijas
čempionātā pieaugušajiem izcīnīja
3. vietu. Svens Jānis Andžāns, kurš
Latvijas čempionātā pieaugušajiem
ieguva 2.vietu. Zanda Šternberga,
tika apbalvota par izcīnīto 3.vietu Latvijas čempionātā U15 vecuma grupā.
Treneris Jānis Andžāns.
Par augstajiem sasniegumiem
orientēšanās sportā apbalvojumus saņēma: Elza Ķuze, kura
Latvijas izlases komandas sastāvā
piedalījās starptautiskajā skolu sporta federācijas organizētajā pasaules
čempionāta orientēšanās sportā U15
vecuma grupas garajā distancē, izcīnot
4. vietu. Kopsummas kopvērtējumā
U15 vecuma grupā jaunietēm Elza
ierindojās 2. vietā. Treneris Guntars
Kikučs.
Pasākumā tika sveikti sportisti
nominācijā “Perspektīvākais audzēk
nis”, kurus izvirzīja treneri par labiem rezultātiem sacensībās un lielo
centību treniņos, kā arī tika nominēti
trīs mērķtiecīgākie treneri šajā mācību
gada sezonā.
Pasākumā ar dejas ritmiem priecēja
Zane Ilenāne un zumbas meitenes. Ar
muzikālu priekšnesumu klātesošos
pārsteidza duets “Santehniķi”, spēlējot
dziesmas uz trubafona.
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste ●
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Notika Saldus novada domes sēde
28. decembrī notika 2017. gada
pēdējā Saldus novada domes sēde,
kurā tika skatīti 48 lēmumprojekti.

pašvaldības Druvas vidusskolas projektu “Mūsu Latvijas karte” īstenošanu
programmā “CEMEX Iespēju fonds”.

Kultūras centra pārbūvei Saldū, kas
atrodas Brīvības ielā 16, līdz 100 000
eiro.

Izdarīja precizējumus šādos saisto
šajos noteikumos:

Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus.

Izdarīja grozījumus 2014. gada 18.
decembra Saldus novada olimpiskās
sporta vienības un olimpiādes medaļu
ieguvēju apbalvošanas nolikumā.

• 2017. gada 26. oktobra Saldus novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 21 “Par pašvaldības pabalstiem
Saldus novadā”;
• 2017. gada 26. oktobra Saldus
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Saldus novadā”;
• 2017. gada 26. oktobra Saldus novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem
Saldus novadā”;
• 2017. gada 26.oktobra Saldus novada domes saistošajos noteikumosNr.
22 “Par pabalstiem bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības, pēc
pilngadības sasniegšanas”;
• 2017. gada 28. septembra Saldus
novada domes saistošajos noteikumos
Nr.17 “Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
pašvaldības iestādes “Saldus pilsētas
bibliotēka”, Saldus Bērnu un jaunatnes
centra, Saldus novada bāriņtiesas un
pagastu pārvalžu nolikumos.
Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes
Goda raksts” Vinetai Jurevicai par
ilgstošu un radošu darbu Striķu
pamatskolā.
Nolēma
noraidīt
izstrādāto
lokālplānojumu bijušās sabiedrības
“Aronija” teritorijai, Saldus novadā
1. redakciju un nolēma izstrādāt to no
jauna, atbilstoši jaunam darba uzdevumam.
Nolēma izstāties no Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības “Nīgrande”.

6

Atbalstīja

Saldus

novada

Nodeva nomas lietošanā Saldus novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Kalnsētas iela 32
nedzīvojamās telpu grupas, rīkojot
publisku rakstisku nomas maksas
izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināja
nomas maksas izsoles noteikumus.
Nolēma slēgt atcēlēja līgumus un
pārjaunojuma līgumu.
Nodeva valdījumā Saldus novada
pašvaldības aģentūrai “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta
centrs” pašvaldības nedzīvojamās
telpas Striķu ielā 2.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 29.03.2012. sēdes lēmumā
“Par ceļa servitūta nodibināšanu
pašvaldības īpašumā Satiksmes iela
4A, Saldus”.
Nolēma
lēmumus.

atcelt

sešus

domes

Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītus:
1. Jumta seguma, ārsienu un cokola
siltināšanas un ārējo inženiertīklu
sakārtošanas darbus Bērzu alejā 16A,
Saldū, Saldus pirmsskolas izglītības
iestādē “Īkstīte”, līdz 330 000 eiro
apmērā.
2. Iekšējo inženiertīklu apliecinājuma
karšu izstrādei un iekšējo inženiertīklu
(apkures, ūdensvads, kanalizācija,
ventilācijas) būvniecībai Druvas
vidusskolas ēkā līdz 390 000 eiro.
3. Investīciju projekta dokumentācijas
(tehniskā projekta) izstrādei tribīņu
nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei
pie Saldus Sporta skolas Jelgavas ielā
6, līdz 35 000 eiro.
4. Investīciju projekta dokumentācijas
(tehniskā projekta) izstrādei Saldus

Apstiprināja
Saldus
sabiedrisko organizāciju
fonda nolikumu.

novada
atbalsta

Dzēsa grāmatvedības
esošo debitoru parādus.

uzskaitē

Apstiprināja maksas pakalpojumus feldšera punktam “Kursīšu medpunkts”.
Pieņēma dāvinājumu Striķu sākum
skolai no SIA “Saldus zaļā aptieka” un
Druvas vidusskolai no SIA “EL.SERVISS”.
Pieņēma ziedojumus (finanšu
līdzekļus) no šādām privātām
komercsabiedrībām SIA “Altrade”,
SIA “Baltrade, SIA “Bumbieri Pluss”,
SIA “Jāņa centrs”, SIA “Kauguri TC”,
SIA “Alco”.
Pagarināja deleģēšanas līgumus ar
SIA “Saldus komunālserviss un SIA
“Saldus namu pārvalde”.
Apstiprināja
valsts
budžeta
mērķdotācijas nesadalīto līdzekļu
sadalījumu Saldus novada izglītības
iestādēm.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 30 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2017.
gadam””.
Pilns domes sēdes protokols pieejams šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/
domes-lemumi2/.
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Saldus
novadā

mazaizsargātām vientuļām personām ar invaliditāti, 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;

Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, 21.§).

3.5. personām, kuras nepieciešamas pašvaldībā kā
kvalificēti speciālisti.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18

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.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Saldus novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību dzīvojamo
telpu (turpmāk arī dzīvoklis) jautājumu risināšanā
(turpmāk – palīdzība), palīdzības reģistru veidus un kārtību,
kādā tiek sniegta palīdzība.
2. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz tiesiska
pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu pašvaldības
administratīvajā teritorijā, izņemot normatīvajos aktos
paredzētos gadījumus.
II. Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt
palīdzību un reģistru veidi
3. Papildus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” noteiktajām personu kategorijām pašvaldība
sniedz palīdzību šādām personu kategorijām:
3.1. personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvokli
un ir izteikušas vēlēšanos īrēt lielāku vai labiekārtotāku
dzīvojamo telpu;
3.2. personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvokli un
ir izteikušas vēlēšanos īrēt mazāku vai mazāk labiekārtotu
dzīvojamo telpu;
3.3. sociāli maznodrošinātiem un trūcīgiem vai sociāli
mazaizsargātiem vientuļiem pensionāriem, kuri ar sev
piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj segt izdevumus
par dzīvokļa īri, apkuri un komunālajiem pakalpojumiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj apsaimniekot iepriekšējo
mājsaimniecību, kuri spēj paši sevi aprūpēt vai arī viņu
aprūpi var nodrošināt ar pakalpojumu “Aprūpe mājās”;
3.4. sociāli maznodrošinātām un trūcīgām vai sociāli

4. Lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, 3.3. un 3.4 punktā minētajām personām un
to ģimenes locekļiem, kuri vēlas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumos, ir jābūt deklarētiem Saldus
novada pašvaldībā vismaz vienu gadu pirms iesnieguma
par pašvaldības palīdzības saņemšanu dzīvokļa jautājumos
iesniegšanas.
5. Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistros (turpmāk – palīdzības reģistrs):
5.1. reģistrs Nr. 1 – “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana”;
5.2. reģistrs Nr. 2 – “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret
citu dzīvojamo telpu”;
5.3. reģistrs Nr. 3 – “Sociālo dzīvokļu izīrēšana”;
5.4. reģistrs Nr. 4 – “Palīdzība kvalificēta speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.
6. Palīdzības reģistrā Nr. 1 – “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” personas tiek reģistrētas likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta
pirmajā daļā minētās personas.
7. Palīdzības reģistrā Nr. 2 – “Īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu” tiek reģistrētas šo
noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās personas.
8. Palīdzības reģistrā Nr. 3 – “Sociālo dzīvokļu izīrēšana”
personas tiek reģistrētas divās grupās:
8.1.1.grupa – personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas
pirmām kārtām, tās ir likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamajām mājā” 5. panta pirmajā daļā
minētās personas.
8.2.2.grupa – citas personas, šo noteikumu 3.3. un 3.4.
apakšpunktā minētās personas.
9. Persona var tikt reģistrēta palīdzības reģistrā Nr. 3 –
“Sociālo dzīvokļu izīrēšana”, arī gadījumā, ja personai
pieder nekustamais īpašums vai manta, kuru var izteikt
naudas ekvivalentā (cena/vērtība) un tiek slēgts civil
tiesisks darījums par šī īpašuma vai mantas īpašumtiesību
nodošanu pašvaldībai.
10. Palīdzības reģistrā Nr. 4 – “Palīdzība kvalificēta
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speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” tiek
reģistrētas šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētās personas.
11. Personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzītas
par tiesīgām saņemt palīdzību, reģistrē tādā secībā, kādā tās
pašvaldībā ir iesniegušas iesniegumu un visus dokumentus,
kas apliecina personas tiesības saņem attiecīgo palīdzību.
12. Pašvaldības darbiniekam, kas pieņem iesniegumu, un
institūcijai, kas pieņem lēmumu, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus, ja sākotnēji tā ir bijusi
nepietiekama, lai pieņemtu lēmumu un iegūt papildu
informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, kā arī
pārbaudīt sniegto ziņu patiesumu valsts datu reģistros.
13. Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības reģistrā,
atteikumu iekļaut personu palīdzības reģistrā un izslēgšanu
no palīdzības reģistra pieņem Saldus novada domes deleģēta
institūcija (turpmāk –DOMES deleģēta institūcija).
14. Ne retāk kā reizi gadā pašvaldība aktualizē reģistrēto
personu rindas kārtas numurus un pārbauda, vai persona
ir saglabājusi tiesības saņemt palīdzību. Nepieciešamības
gadījumā lūdz personu sniegt aktuālo informāciju un tās
apliecinājumus.
III. Palīdzības sniegšanas kārtība pašvaldības
dzīvojamo telpu izīrēšanā
15. Persona, kas vēlas saņemt palīdzību, pašvaldībā
iesniedz iesniegumu, kurā norāda, palīdzības veidu un
pievieno dokumentus, kas apliecina šīs personas piederību
kādai no šajos noteikumos vai likumā “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām kategorijām.
16. Atkarībā no situācijas jāiesniedz šādi dokumenti:
16.1. personas (bērna) ar invaliditāti apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
16.2. politiski represētas personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
16.3. repatrianta izziņas kopija, uzrādot oriģinālu;
16.4. izziņas no ieslodzījuma vietas par atbrīvojumu no
ieslodzījuma kopija, uzrādot oriģinālu;
16.5. tiesas sprieduma par personas (ģimenes) izlikšanu
no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, kopija,
uzrādot oriģinālu.
17. Nav jāiesniedz dokumentus, kuru autors ir pašvaldība
vai tās dibinātas institūcijas, iesniegumā ir jāsniedz
informācija par to esamību.
18. DOMES deleģēta institūcija, papildus likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta piektajā
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daļā noteiktajam, var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma 3. panta 1. punktā noteikto
palīdzību, ja persona pirms palīdzības lūgšanas pēdējo piecu gadu laikā ir atsavinājusi sev piederošo māju vai mājas
daļu un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu, vai personas
īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar
dzīvojamās telpas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas
lietošanas noteikumu pārkāpumu.
19. Lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu pieņem DOMES
deleģēta institūcija.
20. Īres līguma termiņš ir līdz trīs gadiem.
21. Dzīvojamo telpu īres līgumus Saldus pilsētā slēdz SIA
“Saldus namu pārvalde”, Saldus novada pagastos pagastu
pārvaldes.
IV. Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu
dzīvojamo telpu
22. Persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga
pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, var īrēto
dzīvojamo telpu apmainīt:
22.1. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo
telpu. Ja personai par dzīvojamo telpu ir īres un komunālo
maksājumu parāds, lēmumu par dzīvokļu maiņu pieņem
pēc vienošanās par parāda apmaksu noslēgšanas;
22.2. pret lielāku vai labiekārtotāku dzīvojamo telpu sakarā
ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem,
ja personai par dzīvojamo telpu nav īres un komunālo
maksājumu parāda.
23. Noteikumu 22. punktā noteiktā īrēto dzīvojamo telpu
maiņa tiek veikta, ņemot vērā attiecīgajai dzīvojamai telpai
noteikto statusu.
24. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz
pašvaldībā iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie
ģimenes locekļi, dzīvojamo telpu īres līgumu un izziņu
par īres un saņemto pakalpojumu maksājumu parādu
neesamību vai vienošanos par parāda nomaksu.
25. Persona ar invaliditāti iesniedz ģimenes ārsta izziņu
par personas veselības stāvokli, kas pamato objektīvu
dzīvojamās telpas maiņas pieprasījumu.
26. Lēmumu par dzīvokļa maiņu pieņem DOMES deleģēta
institūcija.
V. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība
27. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli,
pašvaldībā iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
apliecina šīs personas piederību kādai no šajos noteikumos vai likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” noteiktajām kategorijām.
28. Atkarībā no situācijas jāiesniedz šādi dokumenti:
28.1. personas (bērna) ar invaliditāti apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
28.2. politiski represētas personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
28.3. tiesas sprieduma par personas (ģimenes) izlikšanu
no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, kopija,
uzrādot oriģinālu.
29. Lēmumu par sociālās dzīvojamās mājas statusu un
sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pieņem Saldus novada
dome.
30. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem
DOMES deleģēta institūcija.
31. Sociālā dzīvokļa īres līgumus slēdz:

36. Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās nepieciešamiem
speciālistiem, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu un ir
nepieciešami pašvaldības administratīvajā teritorijā.
37. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību, pašvaldībā
iesniedz iesniegumu, kurā norāda ģimenes sastāvu un
pašreizējo dzīvesvietu, un pievieno šādus dokumentus:
37.1. darba līguma kopiju;
37.2. ieteikuma vēstuli no darba devēja;
37.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta
kopiju.
38. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres
līguma pagarināšanu pieņem DOMES deleģēta institūcija.
VII. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

31.2. Saldus novada pagastos pagastu pārvaldes;

39. DOMES deleģētas institūcijas lēmumu var apstrīdēt
Saldus novada administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā.

31.3. sociālajā mājā Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”.

40. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

31.1. Saldus pilsētā SIA “Saldus namu pārvalde”;

32. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā:
30.1. 50% no īres un apsaimniekošanas maksas, kas
noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem;
30.2. 50% no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (atkritumu apsaimniekošana,
kanalizācija, aukstā un siltā ūdens padeve, maksa par
siltumu);
30.3. 100% par izlietoto elektroenerģiju un gāzi, saskaņā ar
skaitītāja rādītājiem;
30.4. 100% par telekomunikāciju pakalpojumiem (telefons, internets, virszemes televīzija) un satelīttelevīziju.
33. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 32. punktā norādītos
maksājumus, apmaksājot sagatavoto rēķinu.
34. Maksas starpību par īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sedz
no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.
VI. Kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam
35. DOME ar lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai kvalificētam speciālistam (turpmāk – speciālistam)
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.

VIII. Noslēguma jautājumi
41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus
novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošie noteikumi
Nr. 35 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus
novadā”.
42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus
novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi
Nr.13 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Saldus novadā”.
43. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās
dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai un atbilst šo
noteikumu nosacījumiem, netiek izslēgtas no palīdzības
reģistra un tām ir tiesības šo noteikumu noteiktā kārtībā
saņemt palīdzību.
44. Dzīvokļu īres un sociālo dzīvokļu īres līgumiem, kuri
ir tikuši noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim,
tiek piemērots pārejas periods līdz 2020. gada 31. decembrim. Pēc pārejas perioda beigām dzīvokļu īres un sociālo
dzīvokļu īres līgumu termiņi tiek pagarināti tikai tām
personām, kuras atbilst tajā brīdī spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Domes priekšsēdētājs

		

R. Doniņš
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Saldus novadā”

Īss projekta s atura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai risinātu vienu no pašvaldības autonomām
funkcijām – sniegt palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Saistošie noteikumi nosaka prasības, kuras personas ir tiesīgas pretendēt uz
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā, kādām personām tiek sniegta
palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā, un Saldus novadā noteiktos palīdzības
reģistru veidus.
Ar šo saistošo noteikumu izdošanu tiek noteikta vienota kārtība par dzīvokļu
palīdzības sniegšanas un piešķiršanas kārtību Saldus novadā.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā un atbalstīti
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
							

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28

R. Doniņš ●

Īss projekta
satura izklāsts

No
Saistošajiem
noteikumiem
svītroti punkti, jo pirmskolas
izglītības iestādes vairs pašas
nesniedz ēdināšanas pakalpojumus izglītojamiem, tagad tas ir
ārpakalpojums, kuru sniedz komersanti, kas uzvarēja pašvaldības
rīkotajos
publisko
iepirkumu
procesos.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu un 16. panta otro daļu.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sakārtot saistošos noteikumus,
atbilstoši Saldus novada domes
lēmumiem.

Izdarīt 2017. gada 27. aprīļa Saldus novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par bērnu reģistrēšanas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs” šādus grozījumus:

Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu

Pašvaldības budžets no tā neko
neiegūst, jo tik cik bija plānots iegūt,
iekasējot maksu par ēdināšanu, tik
arī tika plānots izdod par ēdināšanas
nodrošināšanu.

Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa
Saldus novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 9 “Par bērnu
reģistrēšanas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 23. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, 4.§).

1. svītrot 26.2. apakšpunktu;
2. svītrot 34. punktā vārdus “un norēķinās pēc Izglītības
iestādē sagatavotā aprēķina par Bērna ēdināšanu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par grozījumiem saistošajos
noteikumos “Par bērnu
reģistrēšanas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs”
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Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības Nav attiecināms.
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz pašvaldības
Izglītības pārvalde,
jautājums
izskatīts novada domes Izglītības un
jaunatnes lietu komisijā un akceptēts
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29
Grozījumi 2014. gada 28. janvāra Saldus novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4 “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumiem”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumu (protokols Nr.20, 33.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
Izdarīt 2014. gada 28. janvāra Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. izteikt noteikumu Pielikuma 14., 15. un 16. punktus šādā redakcijā:

Līdzmaksājumi Dienas aprūpes centrā “Saulespuķe”
14. Līdzmaksājums Saldus novadā deklarētiem apmeklētājiem
- ja apmeklējums vairāk par 10 dienām
15. Līdzmaksājums citā pašvaldībā deklarētiem apmeklētājiem
16. Transporta izdevumu līdzmaksājums nokļūšanai DAC
- ja apmeklējums vairāk par 5 dienām

dienā
mēnesī
dienā
dienā
mēnesī

1.50
15.00
15.30
1.50
10.00

2. papildināt noteikumu Pielikumu ar 17. un 18. punktiem, izsakot tos šādā redakcijā:

Personas uzturēšanās maksa struktūrvienībā veco ļaužu
un invalīdu pansionātā “Ābeles”
17. Saldus novadā deklarētajai personai
18. Citās pašvaldībās deklarētajai personai

mēnesī 400
mēnesī 640

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par grozījumiem Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem
Īss projekta s atura izklāsts

Mainīti pakalpojumu izcenojumi aģentūras struktūrvienībā Dienas aprūpes centrā
“Saulespuķe”, un papildināti saistošie noteikumi ar pakalpojuma izmaksām vienai
personai, kura uzturas aģentūras struktūrvienībā Veco ļaužu un invalīdu pansionāta
“Ābeles”.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Aktualizēts un pilnveidots sociālo pakalpojumu klāsts, kurus sniedz Saldus novada
p/a “Sociālais dienests”. Ar šo Saistošo noteikumu grozījumiem noteikti sociālo
pakalpojumu veidi, kas par samaksu tiek veikti arī citu novadu iedzīvotājiem.

Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
Nav attiecināms.
teritorijā
Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, izskatīts
Ekonomikasun budžeta komisijā un atbalstīts domes Finanšu jautājumu komitejā.
							

R. Doniņš ●
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