2013. gada marts

Aktualitātes
Saldū pirmo reizi pasniedz sudraba karotītes jaundzimušajiem

9. martā pirmo reizi tika pasniegtas sudraba karotītes ar Saldus novada simboliku 2013. gadā reģistrētajiem mazuļiem, kuriem vismaz viens no vecākiem
dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā. Šāds piemiņas
zīmes pasniegšanas pasākums radīts, lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības Saldus novadā.
Mazuļus sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa un Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica. I. Rassa teica: „Šie mazuļi ir ļoti īpaši, jo šodien aizsākam jaunu,
un ceru, ka ilglaicīgu tradīciju. Saldus novadam nekas
nav svarīgāks par jauno paaudzi. Lai apliecinātu piederību novadam, katrs mazulis šodien saņems sudraba
karotīti. Un pēc gadiem, kad mazuļi paaugsies, varēsiet stāstīt, ka viņi bija pirmie, kuri saņēma šo karotīti.
Līdzko būs sakārtoti saistošie noteikumi, katra ģimene
turpmāk arī saņems 100 latu pabalstu par bērna piedzimšanu.” I. Rassa novēlēja, lai bērniņi aug mīlestībā, jo tie, kas auguši mīlestībā, ir laimīgi.
Šī gada pirmajos divos mēnešos Saldus novadā reģistrēti 32 mazuļi - astoņpadsmit meitenes un četrpadsmit zēni. Uz sudraba karotītes pasniegšanas pasākumu bija ieradušies 28 bērni ar saviem vecākiem. Četrpadsmit no mazuļiem ir pirmie bērni ģimenē, deviņi – otrie bērni, pieci – trešie
bērni, viens – ceturtais, viens – piektais un divi – sestie bērni ģimenē. Uz sudraba karotītes pasniegšanu līdzi bija ieradušies gan lielākie brāļi un
māsas, gan vecmāmiņas un ģimenes draugi.
Pēc sudraba karotīšu saņemšanas ģimenes, kuras vēlējās, varēja nofotografēties kopā ar Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu un Saldus – biti. Pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja Lutriņu
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis” bērni
un viņu māmiņas. Visiem kopā izdevās sirsnīgs un jauks
pasākums – tāds, kādam jābūt, iedibinot jaunu tradīciju.
TV sižetu par šo pasākmu, kā arī fotogaleriju, varat
apskatīt Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.
Nākošais sudraba karotīšu pasniegšanas pasākums
jaundzimušajiem būs 20. aprīlī.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma
informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 21. februāra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
Apstiprināt Saldus pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības politiku un attīstības stratēģiju 2013. - 2017. gadam.
2.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 7 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””.
3.
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Saldus
pilsētas pensionāru biedrība” sabiedriskās aktivitātes „Saldus pilsētas
pensionāru biedrības 20 gadu darba jubileja” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Līdzfinansējumu piešķirt no 2013. gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4.
Atbalstīt Saldus Mākslas skolas projekta „Radošums – viena
valoda visiem” iesniegumu programmai „Nordplus Junior”. Projekta
apstiprināšanas gadījumā piešķirt pašvaldības finansējuma daļu EUR
1670 = Ls 1173,68 apmērā no 2013. gada (Ls 646,58) un 2014. gada
(Ls 527,10) budžeta līdzekļiem, kā arī EUR 3796 = Ls 2667,83 naudas
plūsmas nodrošināšanai no 2014. gada budžeta līdzekļiem.
5.
Atbalstīt Saldus pamatskolas vecāku biedrības „SaPa 1904”
projekta „Nāc un dari, Tu to vari!” iesniegumu nodibinājuma „CEMEX
Iespēju fonds” atklātajam projektu konkursam. Projekta finansējuma
piešķiršanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 350 apmērā no
pašvaldības 2013. gada budžeta.
6.
Iesniegt projektu „Atbalsts Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra „Šķūnis” darbības uzlabošanai” ar kopējām projekta attiecināmajām izmaksām Ls 3 800 Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un
to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas
punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā
un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.
7.
Atbalstīt Saldus novada pašvaldības J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja projekta „Tautas frontes Saldus nodaļas
darbība” iesniegumu Kultūras ministrijas valsts budžeta programmai.
Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības
finansējuma daļu Ls 1 572 apmērā no pašvaldības 2013. gada budžeta
līdzekļiem.
8.
Kā sadarbības partnerim piedalīties projektā „Velotūrisma
tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā”, kas apstiprināts Centrālās Baltijas Interreg IV A 2007. – 2013. programmas finansējuma
saņemšanai. Garantēt finansējumu 20% apmērā no projekta kopīgās
budžeta daļas, kas attiecas uz Saldus novada pašvaldību EUR 1 550,72
jeb Ls 1 089,86, kā arī segt priekšfinansējumu projekta finanšu plūsmas
nodrošināšanai EUR 6 202,93 jeb Ls 4 359,44.
9.
Grozīt Saldus novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumu „Par
grozījumiem Saldus novada pašvaldības 2011. gada 24. marta sēdes
lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada
Kursīšu pagasta Kursīšu ciemā” iesniegumu” (protokols Nr. 19, 17. §).
Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: projekta kopējās izmaksas Ls 458 813,06; attiecināmās izmaksas Ls 344 690,84, ERAF
finansējums Ls 292 987,21, pašvaldības finansējums Ls 51 703,63,
neattiecināmās izmaksas, t.sk., Ls 114 122,22, t.sk. PVN no tām Ls
77608,20. Nodrošināt finansējumu 15% apmērā no projekta attiecināmajā izmaksām Ls 51 703,63, segt projekta neattiecināmo izmaksu daļu
Ls 114 122,22, kā arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas
laikā.
10. Piešķirt papildu finansējumu Ls 18 701 projekta „Saldus novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu un pasākumu
īstenošanai” iesniegumā neiekļauto izmaksu segšanai.
11.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem 2010.
gada 25. novembra saistošos noteikumos Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām””.
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12. Pieņemt noteikumus Nr. 1 „Par amatu vērtību un mēnešalgu
noteikšanu Saldus novada pašvaldības darbiniekiem”.
13. Apstiprināt šādu īres maksu Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē (bez PVN): par īri pašvaldības dzīvokļos Jaunlutriņu pagastā - Ls 0,10/m2; par īri pašvaldības dzīvokļos Šķēdes pagastā
- Ls 0,10/m2. Šī lēmuma noteikto maksu piemērot, sākot ar 2013. gada
1. martu.
14. Apstiprināt šādu samaksu par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem (bez PVN):
par Jaunlutriņu tautas nama zāles izmantošanu Ls 3,00/stundā; par Šķēdes pakalpojumu centra zāles izmantošanu Ls 2,00/stundā. Šī lēmuma
noteikto maksu piemērot, sākot ar 2013. gada 1. martu.
15. Apstiprināt šādu samaksu par Zirņu pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem (bez PVN): bibliotēkas telpas izmantošanu - Ls 3,50/stundā; skolas telpas (par katru mazo zāli) izmantošanu
– Ls 3,50/stundā; pašvaldībai piederošas bijušā veikala telpas Bērzu ielā
4 izmantošanu – Ls 3,50/stundā. Šī lēmuma noteikto maksu piemērot,
sākot ar 2013. gada 1. martu.
16. Apstiprināt šādu samaksu par Saldus pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Druvas ciemā (bez PVN): dzeramā ūdens piegāde Ls 0,37/kbm; kanalizācijas izmaksas Ls 0,31/kbm. Šī lēmuma noteikto maksu piemērotm, sākot ar 2013. gada 1. aprīli.
17. Apstiprināt sekojošu samaksu par Zvārdes pagasta pārvaldes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem (bez PVN): lapas izdruka no datora
Ls 0,05/lp.; dokumentu kopēšana: A4 formāts no vienas puses Ls 0.05/1
lp., A3 formāts no vienas puses Ls 0.10/1 lp.; dokumenta nosūtīšana,
izmantojot faksa aparātu: Latvijas robežās Ls 0.10/lp., uz ārzemēm Ls
0.20/lp.; skenēšanas pakalpojums (teksts) Ls 0.10/lp., skenēšanas pakalpojums (attēls) Ls 0,15/lp.; kūts, malkas šķūņa nomas maksa Ls 0,05/
m2, dzīvokļa īres maksa Ls 0,10/m2 , nomas maksa pagraba telpām ēkā
„Striķi” Ls 0,05/m2 , maksa par apkuri Ls 0,60/m2 , kultūras nama zāles izmantošana - Ls 5/stundu, semināru, kafejnīcas telpu izmantošana
Ls 2.00/stundu, estrādes izmantošana ar elektrības pieslēgumu Ls 10/
par pasākumu, pilnīga Striķu parka izmantošana – Ls 50/par pasākumu (apgaismota estrāde, nojume, pļava, pļavas izmantošana sportiskām
aktivitātēm, telšu novietošanai). Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada 1.
martu.
18. Piešķirt papildu finansējumu Ls 7 220 apmērā siltumtrases
sakārtošanas izdevumu segšanai.
19. Atļaut norakstīt no Nīgrandes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru parādus Ls 5070.94 apmērā.
20. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikumu 2013. gadam.
21. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi 2013. gada
24. janvāra Saistošos noteikumos Nr. 3 „Par Saldus novada domes 2013.
gada budžetu””.
22. Uzdot SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētājam
Gundaram Samoškam līdz 2013. gada 15. martam izstrādāt un iesniegt
kapitāldaļu turētāja pārstāvim un Saldus novada domes deputātiem uzņēmuma esošās finanšu situācijas analīzi un finanšu stabilizācijas plānu.
23. Atteikt SIA „Altea”, reģ. Nr. 40003183946, izsniegt atļauju
spēļu zāles atvēršanai nedzīvojamās telpās Striķu ielā 12, Saldū.
24. Atbalstīt Saldus J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja dalību projektā „Muzeji kā mediji – mediju lietotprasme un auditorijas iesaistīšanās”, iesniegums ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammai “Leonardo da Vinci”. Projekta apstiprināšanas gadījumā
piešķirt pašvaldības finansējuma daļu EUR 4 268,64 = Ls 3 000 apmērā
no un 2014. gada un 2015. gada budžeta līdzekļiem, kā arī EUR 3 400
= Ls 2 389,53 naudas plūsmas nodrošināšanai no 2015. gada budžeta
līdzekļiem.
25. Grozīt projekta „Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu” iesniegumu, paredzot papildu
darbu veikšanu un īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz sešiem mēnešiem.

DOMES SĒDE
26. Uzdot Attīstības departamentam līdz 2013. gada 10. martam sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju sagatavot
lēmumu par Saldus novada pašvaldības rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” IV nodaļas prasībām.
27. Apstiprināt Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgo redakciju un iepazīstināt ar to sabiedrību. Noteikt sabiedrības
informēšanas termiņu no 2013. gada 4. marta līdz 2013. gada 24. martam. Publicēt paziņojumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. 2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu un sabiedrības informēšanu Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, vietējā laikrakstā
„Saldus Zeme”, informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis”. Nodrošināt Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās
redakcijas publiskošanu, ievietojot to Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes
sēdes”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par grozījumiem 2010. gada 25. novembra saistošos noteikumos
Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013. gada 21. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 3 24.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10. panta pirmo
daļu un 12. panta pirmās daļas 1. un 7. punktiem
Izdarīt 2010. gada 25. novembra saistošos noteikumos Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.11. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„7.11. Civilstāvokļa aktu reģistru izraksts, izdruka un izziņa – Ls 2.00”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4.1 apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„5.4.1 pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās;”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu VI. 1 nodaļu, izsakot to šādā redakcijā:
„VI.1 Par pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
17.1 Pašvaldības nodeva par pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās ir divi lati par vienu aģitācijas materiālu nesēja
kvadrātmetru mēnesī. Ja īpaši veidotā aģitācijas materiālu nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, pašvaldības nodeva ir viens
lats.
Pašvaldības nodevu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
2 x R x P x L x Z, kur
R – aģitācijas materiālu nesēja laukums (kvadrātmetros);
P – platības koeficients (saskaņā ar šo noteikumu 17.2 punktu);
L – eksponēšanas ilgums mēnešos (viena diena – viena trīsdesmitā daļa no mēneša);
Z – zonas koeficients (saskaņā ar šo noteikumu 14.1.apakšpunktu).
17.2 Platības koeficientu vienam aģitācijas materiālu nesējam nosaka, ņemot vērā tā virsmas izmēru. Ja virsmas izmērs ir:
17.2 1. mazāks par trim kvadrātmetriem, platības koeficients ir 1;
17.2 2. no 3 līdz 20 kvadrātmetriem, platības koeficients ir 0,8;
17.2 3. no 20 līdz 100 kvadrātmetriem, platības koeficients ir 0,6;
17.2 4. no 100 kvadrātmetriem un lielāks, platības koeficients ir 0,4”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem 2010. gada 25. novembra saistošos noteikumos Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”)
Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu par:
1. civilstāvokļa aktu reģistru izrakstu, izdruku un izziņu,
2. pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās.

Projekta nepieciešamības pama1. Saistošajos noteikumos nav paredzēta pašvaldības nodeva par Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem
tojums
dokumentiem.
2. Ņemot vērā to, ka ar 01.01.2013. ir zaudējuši spēku Ministru kabineta 30.05.2006. noteikumi Nr.
438, kas noteica kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās pirms vēlēšanām, ir jāparedz nodeva par pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

2013. gada plānotā budžeta ietvaros

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

nav attiecināms

Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām

ierosinājumu iesniedz Ekonomikas (budžeta) komisija
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par Saldus novada domes 2013. gada 24.
janvāra saistošo noteikumu precizēšanu
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2 3.§) un apstiprināti ar Saldus novada domes 2013.
gada 24. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2 38.§ un 39.§), ar precizējumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 21. marta Saldus novada domes sēdes
Nr. 4 lēmumu:
1. Izdarīt šādus precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 24.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par grozījumiem 2010. gada 28.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Saldus novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem””:
1.1. precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, izsakot
to šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 7., 8., 9. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu
un Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4. apakšpunktu.”:
1.2. precizēt saistošo noteikumu 1.3. apakšpunktā ietilpstošo 6.4.4.3.
apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„6.4.4.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem,
pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot
ģimenes (personas) materiālo stāvokli, sociālo situāciju un iesniegtos
dokumentus.”
1.3. saistošo noteikumu 2. punktā teksta daļu „saistošo noteikumu
„Par veselības pabalstu” aizstāt ar teksta daļu „2013. gada 24. janvāra
saistošo noteikumu Nr.1 „Par veselības pabalstu”.
2. Izdarīt šādus precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 24.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”:
2.1. saistošo noteikumu 9. punktu papildināt ar jaunu otro teikumu
šādā redakcijā:
„Personām, kurām jubileja ir līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, netiek piemērota šo noteikumu 6. punktā noteiktā kārtība
un pabalsts tiek izmaksāts pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienas.”
2.2. saistošo noteikumu 10. punktā svītrot vārdus “…viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
3. Izdarīt šādus precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 24.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu”:
3.1. izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs, Saldus novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra)
iesniedz rakstveida iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu, uzrāda
bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības
nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, un
uzrāda personu apliecinošu dokumentu.”;
3.2. saistošo noteikumu 14. punktā svītrot vārdus „…viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
4. Precizētie Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošie
noteikumi Nr. 2 „Par grozījumiem 2010. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Saldus novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””, saistošie noteikumi Nr. 5 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā” un saistošie
noteikumi Nr. 6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Saldus novada domes bezmaksas izdevumā.
5. Precizētos Saldus novada domes saistošos noteikumus triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Saldus novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7., 8., 9. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu
1. Izdarīt Saldus novada domes 2010. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem” šādus
grozījumus:
1.1. svītrot saistošo noteikumu 6. nodaļas 6.4.2. apakšpunktu un
6.4.2. apakšnodaļu.
1.2. papildināt saistošo noteikumu 6. nodaļu ar jaunu 6.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.4.4. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai.”
1.3. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 6.4.4. apakšnodaļu šādā
redakcijā:
„6.4.4. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai
6.4.4.1. Sociālo jautājumu komisijai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai) īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ ģimene
(persona) daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas sociālās tiesības.
6.4.4.2. Sociālo jautājumu komisijai ir tiesības piešķirt vienreizēju
pabalstu apstiprinātā budžeta ietvaros ģimenēm (personām) atsevišķu
situāciju atrisināšanai, ja netiek apmierinātas personas (ģimenes) pamatvajadzības.
6.4.4.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem,
pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot
ģimenes (personas) materiālo stāvokli, sociālo situāciju un iesniegtos
dokumentus.
6.4.3.4. Pabalstu piešķir līdz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mājsaimniecībai vienu reizi kalendārā gada ietvaros.”
2. Šo saistošo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar
2013. gada 24. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Par veselības pabalstu” spēkā stāšanos.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 2 „Par Saldus novada
pašvaldības sociālajiem pabalstiem”)
Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai:
1. izslēgtu normas, kas nosaka veselības
pabalsta piešķiršanu;
2. paredzētu vienreizēju pabalstu atsevišķu
situāciju atrisināšanai personai, kura nonākusi
īpašās dzīves grūtībās.

Projekta nepiecie1. Izslēgt saistošo noteikumu normas, kuras
šamības pamatojums paredz veselības pabalstu, ir nepieciešams, jo
tiek virzīti jauni atsevišķi noteikumi, kuri noteiks veselības pabalsta piešķiršanas kārtību.
2. Vienreizējs pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai bija saņemams 2009. - 2010.
gadā, bet, pieaugot valsts noteiktā pabalsta –
garantētā minimālā ienākuma (GMI) straujajām izmaksām, pašvaldībai trūka līdzekļu šī
pabalsta izsniegšanai un pabalsts vairs netika
piešķirts. Ņemot vērā to, ka iedzīvotāji atsevišķās dzīves situācijās vēršas pēc palīdzības
un Sociālais dienests ir vienīgā iestāde, kas var
palīdzēt grūtībās nonākušām personām, ir nepieciešams šādu pabalstu paredzēt.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Plānotā projekta
Izdevumi paredzēti p/a “Sociālais dienests”
ietekme uz pašvaldī- budžetā. Papildu līdzekļi 2013. gada budžetā
bas budžetu
netiek plānoti.
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības teritorijā

nav attiecināms

ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a
Administratīvās
procedūras un kon- „Sociālais dienests”
sultācijas ar privātpersonām

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves
jubilejā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 43. panta
trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā (turpmāk – pabalsts), tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir personām 70, 75, 80, 85, 90
gadu jubilejā un pēc 90 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā (turpmāk pabalsta saņēmējs), kuru dzīvesvieta deklarēta un pastāvīgi dzīvo Saldus
novada administratīvajā teritorijā.
3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir 30 lati.
4. Pabalsts tiek izmaksāts no Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) budžeta līdzekļiem.
5. Aģentūra katru mēnesi sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu, valsts
un pašvaldības datu reģistros pārbauda pabalsta saņēmēja personas datus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.
6. Aģentūra pabalstu izmaksā skaidrā naudā, piegādājot to pabalsta
saņēmēja dzīvesvietā, personīgi sveicot pabalsta saņēmēja jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.
7. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu šo saistošo noteikumu
6. punktā norādītajā laikā, jo nav bijis sastopams dzīvesvietā, Aģentūra
lemj par pabalsta izmaksu pabalsta saņēmējam citā laikā.
8. Saņemot pabalstu, pabalsta saņēmējs uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un parakstās par pabalsta saņemšanu Aģentūras izmaksu sarakstā.
9. Pabalsts tiek piešķirts personām, kurām šo saistošo noteikumu 2.
punktā noteiktā jubileja ir pēc 2012. gada 31. decembra. Personām, kurām jubileja ir līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, netiek
piemērota šo noteikumu 6. punktā noteiktā kārtība un pabalsts tiek izmaksāts pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
10. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes
Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus,
Saldus nov., LV-3801).
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”)
Īss projekta satura izSaistošo noteikumu projekts nosaka
klāsts
vienreizējo materiālo pabalsta piešķiršanu personām nozīmīgā dzīves jubilejā,
pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību.
Projekta nepieciešamīSaistošo noteikumu projekts ir izstrābas pamatojums
dāts kā pašvaldības domes iniciatīva, lai
sniegtu materiālu atbalstu Saldus novada
administratīvajā teritorijā deklarētajām
cienījama vecuma sasniegušām personām nozīmīgās jubilejās.

Plānotā projekta ietekSaldus novadā 2013. gadā 70 gadu
me uz pašvaldības budže- vecumu sasniegs 225, 75 - 220, 80 - 158,
tu
85 - 1-6, 90 un vairāk gadus - 150 personas. Plānotais budžeta apjoms šim
pabalstam Ls 27000. Minētā summa iekļauta pašvaldības aģentūras budžetā.
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

nav attiecināms

Saldus novada pašvaldības aģentūra
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar „Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu piemērošanu.
privātpersonām

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā
ar bērna piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt
pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts), tā apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Pabalsts ģimenei tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novada administratīvajā teritorijā.
4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam
(turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākiem.
5. Pabalsta apmērs ir 100 lati par katru jaundzimušo bērnu.
6. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas
dienas.
7. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs, Saldus novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) iesniedz
rakstveida iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu, uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis un uzrāda personu
apliecinošu dokumentu.
8. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs Aģentūrā iesniedz rakstveida iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna
piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas
fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā) un
uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
9. Aģentūrai pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni
dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta
pietiekama aprūpe, tad Aģentūrai ir tiesības pabalsta izmaksu sadalīt trīs
daļās, pirmajā izmaksas reizē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs nedrīkst būt mazāks par 40% no kopējās pabalsta summas.
10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
Aģentūra pieņem viena mēneša laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot valsts un pašvaldības datu reģistros pieejamās
ziņas par jaundzimušo un viņa vecākiem.
11. Pabalsts tiek izmaksāts no Aģentūras budžeta līdzekļiem un tiek
ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10
dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
12. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais pēc dzimšanas ir nodzīvojis
mazāk nekā septiņas diennaktis, kā arī gadījumos, ja jaundzimušais ir
ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās ap-
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gādībā.
13. Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, kas dzimis pēc 2012. gada 31. decembra.
14. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus,
Saldus nov., LV-3801).
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 28.01.2010. saistošos noteikumus Nr. 5 „Par pabalsta piešķiršanu ģimenēm, kurās piedzimuši dvīņi (un vairāk bērnu).”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”)
Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts nosaka vienreizēju materiālo palīdzību jaundzimušo bērnu vecākiem. Nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Pabalsts tiek noteikts par katru jaundzimušo, ne tikai par dvīņiem (vai vairāk vienās dzemdībās dzimušajiem bērniem), līdz ar ko tiek atzīti par spēku zaudējušiem Saldus novada domes Saistošie noteikumi
„Par pabalsta piešķiršanu ģimenēm, kurās piedzimuši dvīņi (un vairāk bērnu)”.

Projekta nepieciešamības pamaSaistošo noteikumu projekts ir izstrādāts kā pašvaldības domes iniciatīva, lai veicinātu demogrāfiskās
tojums
situācijas uzlabošanos novadā, sniedzot materiālu atbalstu ģimenei jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
Ar šo saistošo noteikumu palīdzību tiek radīts vienots normatīvais regulējums pašvaldības vienreizējās
materiālās palīdzības saņemšanai par jaundzimušo.
Plānotā projekta ietekme uz pašSaldus novadā 2010. gadā reģistrēti 252, 2011. gadā – 224 un 2012. gadā - 226 jaundzimušie. Plānots,
valdības budžetu
ka, veicinot dzimstību gan valsts, gan pašvaldību līmenī, 2013. gadā dzimušo skaits palielināsies līdz 200
bērniem. Izdevumi šī pabalsta izsniegšanai paredzēti p/a “Sociālais dienests” budžetā. Plānotais apjoms Ls 30000.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

nav attiecināms

Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām

Saldus novada pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu piemērošanu.

Par precizējumiem 2013. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par veselības pabalstu”
1. Apstiprināt precizētos Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 „Par veselības pabalstu”.
2. Precizētie Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Par veselības pabalstu” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Saldus
novada domes bezmaksas izdevumā.
3. Precizētos Saldus novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 „Par veselības pabalstu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Par veselības pabalstu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2 2.§)
ar precizējumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 21. marta Saldus novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu:
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ģimenes (personas), kurām ir tiesības saņemt veselības pabalstu (turpmāk – pabalsts),
un kārtību, kādā pabalsts tiek pieprasīts, aprēķināts un izmaksāts.
2. Pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, un Saldus novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) to ir tiesīgas
pieprasīt ģimenes (personas), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Saldus novadā.
3. Pabalstu ir tiesīgas pieprasīt:
3.1. ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.2. ģimene ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, kurā ir vismaz viens pieaugušais darbspējas vecumā un kuru vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz Ls 150;
3.3. ģimene (persona), kurā ir vismaz viens pieaugušais darbspējas vecumā un kuras vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu
laikā mēnesī nepārsniedz Ls 140;
3.4. pensionārs vai invalīds, kurš dzīvo atsevišķi no bērniem, kura vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz Ls 165;
3.5. ģimene, kurā kopā dzīvo tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuras vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz Ls
165;
3.6. vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) pensionārs vai invalīds, kura vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz Ls 180.
4. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz ārstniecības personu un iestāžu apstiprinātiem dokumentiem, kuros ir norādīts pacienta vārds, uzvārds un
personas kods:
4.1. par ārstēšanos stacionārā vai ambulatori, par ko apmaksa veikta vai rēķini izrakstīti tekošajā kalendārajā gadā;
4.2. par iegādātajiem medikamentiem, medicīnas precēm un pakalpojumiem tekošajā kalendārajā gadā;
4.3. par zobu protezēšanu un labošanu, ārstnieciskām un ķirurģiskām manipulācijām, veiktajām pacienta iemaksām, redzes pārbaudi un briļļu
iegādi tekošajā kalendārajā gadā.
5. Šo noteikumu 3.2.- 3.6. apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot ienākumus, bet neizvērtējot īpašumu.
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6. Viens izvērtējums ir derīgs trīs mēnešus un tā laikā drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu. Ģimenēm (personām) ir tiesības iesniegt dokumentus
atkārtoti pabalsta piešķiršanai līdz šo noteikumu 2.4. apakšpunktā noteiktajai maksimālās pabalsta summas izmaksai.
II. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
7. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aģentūrā šādus dokumentus:
7.1. iesniegumu;
7.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, pamatojumu veiktajai manipulācijai, pakalpojumam vai preces
iegādei;
7.3. rēķinus vai maksājumu apliecinošus dokumentus uz pabalsta pieprasītāja vai tā ģimenes locekļa vārda par veikto pakalpojumu ārstniecības
iestādēs;
7.4. maksājumu apliecinošus dokumentus par medikamentiem, receptes vai to kopijas uz pabalsta pieprasītāja vai tā ģimenes locekļa vārda;
7.5. strādājošās personas - izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trīs mēnešiem pirms un pēc nodokļu nomaksas;
7.6. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus - izziņu par stipendijas lieluma apmēru, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturlīdzekļiem, saņemto mantojumu, dāvinājumu, dividendēm, par ienākumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās mantas vai nekustamā īpašuma nomas, par valsts sociālajiem pabalstiem, bankas konta izdrukas ar ieņēmumiem un izdevumiem par pēdējiem trīs mēnešiem;
7.7. augstskolā studējošiem dienas nodaļas studentiem izziņu no mācību iestādes un bankas konta izrakstu ar ieņēmumiem un izdevumiem par
pēdējiem trīs mēnešiem.
8. Pabalsta pieprasītājs uzrāda Aģentūrā šādus dokumentus:
8.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi);
8.2. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņu vai invaliditātes apliecību, ja persona saņem valsts noteikto invaliditātes pensiju
vai valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā.
9. Aģentūra ir tiesīga pabalsta pieprasītājam mutiski vai rakstiski pieprasīt iesniegt un uzrādīt citus dokumentus, ja tas nepieciešams, lai izvērtētu
pabalsta piešķiršanas likumību.
10. Pabalstu piešķir šādā apjomā:
10.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) līdz Ls 70 personai kalendārajā gadā;
10.2. šo noteikumu 3.2. līdz 3.6. apakšpunktā minētājām ģimenēm (personām) piešķir līdz Ls 100 personai kalendārajā gadā.
11. Pabalstu piešķir, kad saņemts iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina atbilstību saņemt pabalstu.
III. Pabalsta izmaksas kārtība
12. Par pabalsta piešķiršanu lemj un izmaksu nodrošina Aģentūra.
13. Pēc pabalsta pieprasītāja izvēles pabalstu iemaksā personas norādītajā kontā vai pārskaita ārstniecības pakalpojuma sniedzēja kontā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
14. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus,
Saldus nov., LV-3801).
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumos „Par veselības pabalstu”)
Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz personu loku, kuriem ir tiesības pieprasīt veselības pabalstu un
nosaka pabalsta pieprasīšanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

Projekta nepieciešamības pamatoKatru mēnesi pieaug Valsts statistikas pārvaldes apstiprinātais iztikas minimums, kas ietver arī izdejums
vumus par medicīnas pakalpojumiem. Līdz ar ko pieaug personu skaits, īpaši pensionāri un invalīdi, kas
vēršas pēc sociālās palīdzības.
Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.2 „Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem” ierobežo šī
pabalsta saņēmēju loku. Samazinoties pašvaldības izdevumiem valsts obligātā pabalsta GMI segšanai, ir
iespējams atvēlēt līdzekļus atbalsta sniegšanai par izdevumiem veselības aprūpei.
Plānotā projekta ietekme uz pašSociālā palīdzība tiek sniegta apstiprinātā budžeta ietvaros. Papildu izdevumi 2013. gada budžetā nav
valdības budžetu
paredzēti
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā

nav attiecināms

Administratīvās procedūras
konsultācijas ar privātpersonām

ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a „Sociālais dienests”

un

SALDUS PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Aizliegums dedzināt kūlu
Saldus novada pašvaldības policija vēlas pievērst Saldus novada iedzīvotāju uzmanību, ka, iestājoties siltajam laikam, daudzās vietās parādās
ziemas laikā atstātie atkritumi, kuri būtu laikus jāsavāc, negaidot uzaicinājumu to paveikt. Daudzos īpašumos palikusi nenopļauta zāle, un ir izveidojusies kūla. Atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta.
Saskaņā ar Latvijas APK 179. panta 4. daļu par kūlas dedzināšanu ir paredzēta šāda administratīvā atbildība - uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.
Atgādinām, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo, arī tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu viņa īpašumā ir
izdarījis kāds cits. Tāpēc aicinām īpašniekus pievērst lielāku uzmanību īpašuma uzraudzībai, lai citu personu rīcības dēļ nerastos kaitējums jums
un jūsu īpašumam.
Saldus novada pašvaldības policija kontrolēs, kā tiek sakopti īpašumi, un aicinām iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un informēt par nesakoptām teritorijām, zvanot uz mums pa telefona numuru 63825000.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis
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AKTUALITĀTES
Saldū notika Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksme
1. martā Saldū notika Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas kārtējā sanāksme, kurā piedalījās vairāk nekā 100 Latvijas pašvaldību
izpilddirektori un pašvaldību darbinieki.
Sanāksmi atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa. Par Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas valdes sēdē izskatītajiem
jautājumiem ziņoja LPIA priekšsēdētājs Normunds Tropiņš un Sniedze Sproģe. Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
Ina Behmane stāstīja par sociālā darba organizēšanu Saldus novadā. Mūsu novads var lepoties ar dienas centriem gandrīz visos pagastos un to, ka
katrā pagastā ir nodrošināti sociālā darbinieka, sociālā darba organizatora un psihologa pakalpojumi.
Saldus novada pašvaldības Attīstības departamenta direktore Sarmīte Ozoliņa stāstīja par Saldus novada pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām
organizācijām, par projektu fondiem, kur nevalstiskās organizācijas var iesniegt projektus, lai saņemtu pašvaldības atbalstu. Pēc tam Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica viesiem stāstīja par profesionāli orientēto programmu īstenošanu vispārizglītojošās
izglītības iestādēs Saldus novadā.
Saldus novada kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja un sporta darba vadītāja Elga Grota - par lielākajiem kultūras un sporta nozares pasākumiem
Saldus novadā. Saldus novads var lepoties ar tādiem pasākumiem kā, piemēram, Saldus novada un Saldumu svētki, Amatierkolektīvu vadītāju gada
balvas „Kristāla Zirgs”, „Gada kultūras cilvēks” un Latvijas, Baltijas, Eiropas un Pasaules čempionātu laureātu godināšanas pasākums „Sporta
Zvaigzne”.
Par pašvaldībai aktuāliem jautājumiem stāstīja arī Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Gundars Indriksons, Latvijas Nacionālā kino centra
direktore Ilze Gailīte – Holmberga. Tika demonstrēta Kokneses, Aizkraukles, Pļaviņu, Salas novada domes un Staburaga pagastu pārvaldes kopīgi
atbalstīta projekta rezultātā tapusi grāmata „Atmiņu Daugava”.
Pēc sanāksmes notika Saldus novada apskate. Viesi apskatīja jauno Saldus mūzikas un mākslas skolu ēku, SIA „Saldus medicīnas centrs”, Saldus
nopvada pašvaldības Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un PII „Pasaciņa”.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

„Airītēs” piemin Oskaru Kalpaku un atklāj atjaunoto muzeju

Jau divdesmit piekto reizi Zirņu pagasta „Airītēs” pulcējās amatpersonas, militārpersonas, studentu kooperāciju pārstāvji, zemessargi, jaunsargi un citi interesenti, lai pieminētu Oskaru Kalpaku un noliktu ziedus kritušo karavīru piemiņai.
Kā teica Aivars Tērauds: „Oskars Kalpaks, uzņemoties vadīt pirmo latviešu
vienību, ieviesa ticību saviem kareivjiem. Ar šo ticību uzvarēja. Mūsu pienākums ir šo ticību saviem spēkiem noturēt!”. Šo patriotisko noskaņojumu turpināja arī Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš priecājās,
ka „Airītēs” bija sapulcējušies tik daudz patriotiski noskaņotu cilvēku. A. Pabriks
teica: „Brīvību nevar nopirkt – tā vienmēr ir jāizcīna! Mēs, tāpat kā O. Kalpaks,
kalpojam divām taisnībām – tautai un cilvēcei. Lai šī ticība taisnībai dzīvo dzīvi
palikušajos!”
Klātesošos uzrunāja arī Nacionālo Bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Grauba, kurš atgādināja par labam karavīriem piemītošajām īpašībām – drosmi, taisnīgumu, cieņu, uzticamību un mīlestību. Lai šo valsti darītu
labāku, tādām īpašībām būtu jāpiemīt mums visiem.
Piemiņas uzrunas teica arī Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa
un viens no piemiņas vietas „Airītes” atjaunotājiem Oskars Grīgs.
Šogad 116 jaunsargu kandidāti deva svinīgo solījumu un Nacionālo Bruņoto
spēku Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra direktors Druvis Kleins visiem jaunsargu kandidātiem novēlēja pēc gadiem stāvēt zemessargu rindās un vēl pēc gadiem, lai viņu bērni stāvētu zemessargu rindās un papildinātu Latvijas
patriotu saimi.
Pēc piemiņas pasākuma sākās otrs pasākums – atjaunotās muzeja ēkas svinīgā atklāšana. Šo pasākumu atklāja Latvijas Kara muzeja direktore
Aija Fleija. Muzejs ir īpašs, jo uzcelts blakus piemiņas vietai un kopš tā atklāšanas 1936. gadā nevienam īsti nav piederējis, līdz 2007. gadā tas kļuva
par Latvijas Kara muzeja filiāli.
2007. gada novembrī muzejā izcēlās ugunsgrēks un nodega tā jumts un otrais stāvs, sabojājot arī pirmo stāvu. Pateicoties cilvēku operatīvajai
rīcībai, muzeja ekspozīcijas materiāli netika bojāti. Ar ziedotāju un valsts līdzekļiem muzejs ir atjaunots, kā arī papildināts ar materiāliem un mūsdienīgām tehnoloģijām.
Artis Pabriks muzeja atklāšanā teica: „Muzeja nozīme ir saikne starp pagātni, tagadni un nākotni. Paldies visiem, kas palīdzēja
atjaunot muzeju. Svarīgi, ka muzejs attīstās un kļūst moderns, ka
kļūst saprotams jaunajai paaudzei.”
Apsveikumu muzeja atklāšanai par godu bija atsūtījis arī Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš. Oskars Osis Rotari kluba
vārdā muzejam pasniedza atjaunotu 20. gadsimta trīsdesmitajos
gados tapušu gleznu par Brīvības cīņām. Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris, nīgrandnieks Jānis Blūms muzejam dāvināja Kavalērijas jātnieku nodaļas karoga kopiju.
Tagad muzejs ir atvērts apmeklētājiem katru darba dienu no
plkst. 10:00 – 17:00.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
Foto – Līga Liģeiķe
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AKTUALITĀTES
Sporta Zvaigzne 2012
ir

Jau devīto reizi notika pasākums „Sporta Zvaigzne”, kurā Saldus novada pašvaldība un laikraksts „Saldus Zeme” apbalvoja sportistus. Šajā pasākumā tika sveikti Saldus novada sportisti, kuri
pasaules, Eiropas, Baltijas un Latvijas čempioni, viņu treneri, novada sporta skolotāji, sporta darba
organizatori, sporta klubu vadītāji un sacensību organizētāji. Kopumā tika pasniegtas 163 balvas un
pateicības raksti.
Šogad Saldus novada pašvaldība piešķīra arī naudas balvas sportistiem un treneriem par augstiem sasniegumiem sportā.
Saldus novads var lepoties ar tik daudz dažādu sporta veidu pārstāvju augstajiem sasniegumiem.
Ar augstiem panākumiem pārstāvēti, piemēram, tādi sporta veidi kā svarcelšana, vieglatlētika,
orientēšanās sports, motosports, BMX, stājhokejs, bobslejs, lakross, novuss, suņu daudzcīņa u.c.
2012. gads īpaši panākumiem bagāts bijis spēka trīscīņniekam Dainim Polim, kurš kļuva par pasaules čempionu GPC versijā, par pasaules vicečempionu WPC versijā un trīs reizes ieguva Latvijas
čempiona titulu. BMX pasaules čempionātā Miks Puķītis ieguva 2. vietu. Gatis Zolmanis pasaules
čežetu čempionātā motokrosā ieguva 2. vietu. 3. vietu pasaules stājhokeja čempionātā ieguva Juris
Ozols, kurš startēja Latvijas izlases sastāvā.
Sportistus muzikāli sveica grupa “Xyman TRIO”. Pēc pasākuma Druvas kultūras namā notika
sportistu balle.
Informāciju sagatavoja p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs”sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Sproģe

Saldū atklāj radioloģisko izmeklējumu nodaļu

14. martā SIA „Saldus medicīnas centrs” telpās tika svinīgi atklāta
radioloģisko izmeklējumu nodaļa. Nodaļa ir SIA „Vizuālā diagnostika”
jaunā filiāle, kura tapusi sadarbībā ar SIA „Veselības centrs 4”. Svinīgo pasākumu vadīja Evija Mirzojana, kura ir SIA „Vizuālā diagnostika”
prokūriste.
Kā skaidroja SIA „Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris
Rēvalds, pateicība jāizsaka Kuldīgas slimnīcas vadītājam Ivaram Eglītim, kurš ierosināja projektu, kā rezultātā tapusi šī nodaļa. M. Rēvalds
teica: „SIA „Vizuālā diagnostika” ir vairāki līdzīgi projekti visos Latvijas
reģionos, kur mūsu uzņēmums sadarbojas ar reģionālajām ārstniecības
iestādēm. Šis ir publiskās partnerības projekts, un tas nozīmē, ka šajā
projektā apvienojas publiskā un privātā sektora dalībnieki, lai panāktu
kopīgu mērķi. Mūsu kopējais mērķis ir uzlabot reģiona veselības aprūpes kvalitāti. Šajā nodaļā ir iespējams veikt datortomogrāfisko un rentgena izmeklēšanu, un, līdz ko tiks atrisināts jautājums par optiskā kabeļa

pievienošanu, nodaļā būs pieejams arī digitālais mamogrāfs. Pateicību
izsaku arī SIA „Saldus medicīnas centrs” darbiniekiem un Saldus un
Brocēnu pašvaldībām.”
Sveikt jaunatklāto radioloģisko izmeklējumu nodaļu un tās darbinieces bija ieradušies daudzi. Kā pirmie nodaļu sveica Saldus novada pašvaldības priekšsēdētāja Indra Rassa un priekšsēdētājas vietnieks Aidis
Herings. Indra Rassa uzsvēra to, ka īpaši priecīgas būs sievietes, jo tagad
nodaļā atradīsies arī mamogrāfs.
Sveikt bija ieradies arī SIA „Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Ingemars Harmsens. Daudz ziedu un sveicienu jaunajai nodaļai
dāvāja arī Brocēnu pašvaldības pārstāvji un arī citi SIA „Saldus medicī-

nas centrs” darbinieki.
Šī jaunā nodaļa palīdzēs daudziem cilvēkiem un dos iespēju arī ātri
un kvalitatīvi konsultēties ar Rīgas ārstiem un speciālistiem, neizbraucot
no Saldus novada.
Pēc svinīgās atklāšanas viesi varēja apskatīt jaunās nodaļas telpas un
iekārtas.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas
centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe un praktikante
sabiedrisko attiecību jomā Līga Šlanka
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AKTUALITĀTES
Saldus pilsētas bibliotēkā svinīgi atklāta izstāde „Monumentālā kustība”
12. martā Saldus pilsētas bibliotēkā norisinājās svinīgs velo entuziasta Mikaela
Kolvilles - Andresena darbu izstādes „Monumentālā kustība” atklāšanas pasākums,
kurā piedalījās Dānijas Karalistes vēstnieks Latvijā Pērs Karlsens, Dānijas Kultūras
institūta vadītājs Simons Drevsens Holmbergs, Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa, Saldus pilsētas bibliotēkas sirektore Aija Mežiņa un Saldus Tūrisma informācijas centra speciāliste Laura Liepiņa.
Fotogrāfijās autors atklājis veloinfrastruktūras praktisko un interesanto pusi Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, kur daudz darīts velobraucējiem paredzētās infrastruktūras izveidē un uzlabošanā un kur daudzi no pilsētas iedzīvotājiem ikdienā pārvietojas ar velosipēdu. Kā atklāja Karlsena kungs, tuvāko gadu laikā ir paredzēts strādāt
pie tā, lai velobraucēju skaits Kopenhāgenas ielās palielinātos līdz 50%, respektīvi, lai
katrs otrais pilsētas iedzīvotājs ikdienā izmantotu velosipēdu, tādējādi sekmējot videi
draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu. Arī Dānijas Kultūras institūta vadītājs uzsvēra
velosipēda izmantošanas priekšrocības ikdienā un izteica cerību, ka brīnišķīgās fotogrāfijas rosinās izstādes apmeklētājus
ikdienas gaitās biežāk izmantot divriteni. Saldus novada domes priekšsēdētāja, savukārt, dalījās savos iespaidos par Dānijas veloinfrastruktūru un uzsvēra to, ka
arī Saldus novadā domāts par tās attīstību un šogad tiks uzsākta veloceliņa izbūve
Kuldīgas ielā, posmā no Rīgas – Liepājas autoceļa apļa līdz pilsētas robežai Kuldīgas virzienā. Laura Liepiņa ieskicēja galvenās ar velokustību un veloinfrastruktūras
uzlabošanu saistītās aktivitātes šajā gadā.
Jāpiemin, ka Saldus ir trešā vieta Latvijā, kur iedzīvotājiem ir iespēja priecāties
par skaistajiem fotoattēliem. Pērnā gada maijā izstāde notika Rīgas Motormuzejā, šī
gada sākumā tā pabija Liepājas tirdzniecības centrā „Ostmala”, savukārt, pēc Saldus
fotogrāfijas tiks izstādītas Kuldīgā, bet tālāk tās ceļos uz Tallinu un Varšavu.
Līdz 30. martam ikvienam interesentam ir iespēja izstādi aplūkot Saldus pilsētas
bibliotēkā, Tūristu ielā 3.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura
Liepiņa

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus novada pašvaldība izsludina Saldus novada pašvaldības projektu fonda projektu
pieteikumu konkursu
Saldus novada pašvaldība izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai Saldus novada pašvaldības projektu fonda projektu konkursam.
Projekta fonda darbības mērķis ir sniegt atbalstu veselības, vides, izglītības, sociālās, kultūras, sporta un mākslas jomu attīstībai Saldus novadā.
Projektu fonds konkursa kārtībā piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuri darbojas Saldus novadā.
Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir Ls 1000, kas veido ne vairāk kā 80% no projekta budžeta.
Projektu pieteikumu iesniegšana Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3.st., 302. kabinetā, līdz 2013. gada 28. martam plkst.15:00.
Projektu fonda nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12,
3. st., 309. kab. pie projektu vadības nodaļas vadītājas Gintas Samatas (tālr. 63807913 vai 25479827, e-pasts: ginta.samata@saldus.lv ).
Informāciju sagatavoja projektu nodaļas vadītāja Ginta Samata

Iespēja nevalstiskajām organizācijām
Saldus novada pašvaldība izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta
fonda.
Atbalsta fonda mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Saldus novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju sabiedriskās aktivitātes.
Projektu atbalsta fonda uzdevumi ir palīdzēt organizācijām īstenot veselības, vides, izglītības, kultūras, sporta un sociālā
atbalsta sabiedriskās aktivitātes novadā, sekmēt jaunu un oriģinālu ideju īstenošanu Saldus novada sabiedriskajā dzīvē.
Atbalsta fonds paredz atbalstīt sabiedriskās aktivitātes, piešķirot finansējumu vienai organizācijai ne vairāk kā Ls 200
gada laikā.
Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikums, pieteikuma veidlapa un atskaites veidlapa pieejama
Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.
Kontaktpersona papildus informācijai – Ginta Samata, Saldus novada pašvaldības projektu vadības nodaļas vadītāja, tālr. 63807913 vai 25479827,
e-pasts: ginta.samata@saldus.lv
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Saldus mūzikas un mākslas skolu jaunās ēkas atklāšana
Projekts „Interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus
mūzikas un mākslas skolas ēku”.
22. martā plkst. 13.00 Saldū, Avotu ielā 12A, notiks svinīga Saldus mūzikas un mākslas skolu jaunās ēkas atklāšana.
Projekts realizēts ES fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, papildinājuma 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.
Pasākumu ar uzrunu atklās Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa. Plānots, ka ēkas atklāšanā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji, Saldus novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti, mūzikas
un mākslas skolu direktori, pedagogi un audzēkņi, būvdarbu veicēji SIA „Arčers”, tehniskā projekta autors, autoruzraugs SIA „Made arhitekti”,
būvuzraugs SIA „Jurēvičs un partneri” u.c.
Laipni aicināti visi interesenti!
2010. gada 16. decembrī noslēgta Vienošanās starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Saldus novada pašvaldību par projekta „Interešu
izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas
skolas ēku”. Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/018/056 īstenošanu.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Baiba Mūsiņa

BIEDRĪBU AKTUALITĀTES

Notika Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas konference
Atbilstoši statūtiem Latvijas Sarkanajam Krustam reizi trīs gados notiek atskaišu – pārvēlēšanu sapulces. Tas ir laiks, kad organizācijas biedri
atskatās uz paveikto, runā par nākotnes iecerēm, ievēl savus vadītājus un
visas organizācijas ietvaros tiek domāts par savu statūtu aktualizēšanu.
Gada sākumā visā Latvijā notiek LSK nodaļu biedru kopsapulces, pēc
tam komiteju konferences un noslēgumā kopā sanāk LSK augstākā lēmējinstitūcija - Latvijas Sarkanā Krusta kongress.
Arī Saldus novadā janvārī un februārī notika biedru pilnsapulces Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas nodaļās. Saldus novadā ir 12 šādas nodaļas. Šajās sapulcēs nodaļas biedri analizēja savu darbību 2010.
- 2012. gadam un sprieda par uzdevumiem nākamajam pārskata periodam - 2013. -2017. gadam. Nodaļas biedri ievēlēja savas nodaļas vadītāju
nākošajam periodam, kā arī varēja izvirzīt savus kandidātus komitejas
padomei un komitejas padomes priekšsēdētājam.
Konferences delegāti vienbalsīgi par komitejas priekšēdētāju nākamajam atskaites periodam ievēlēja Daini Cenkuru – Lilienšteinu. Vienbalsīgi tika ievēlēta arī LSK Saldus komitejas padome. Balsoja arī par
priekšlikumiem LSK statūtu izmaiņā, jaunā LSK prezidenta kandidatūru,

kā arī izvirzīja delegātus LSK 27. kongresam, kas notiks Rīgā, 26. aprīlī.
2. martā Saldū, Latvijas Sarkanā Krusta telpās, notika Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas konference, kurā piedalījās katras nodaļas izvirzītie delegāti. Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops pozitīvi novērtēja Saldus komitejas darbību un visa Latvijas Sarkanā Krusta
vārdā pasniedza D. Porukai LSK prezidenta Valda Nagobada parakstītu pateicību. Sveiciena vārdus teica un atzinīgi LSK Saldus komitejas darbu
novērtēja Saldus novada pašvaldības izglītības, sociālā un kultūras departamenta direktors Aivars Kaņeps. Par komitejas darbu pēdējos trīs gados
klātesošajiem ziņoja komitejas izpilddirektore D. Poruka. Trīs gadu laikā komitejas darbība ir attīstījusies - biedrībā ir 414 biedri un darbojas vairāk
nekā 250 brīvprātīgie. LSK Saldus komiteja strādājusi dažādās programmās. Veselības veicināšanas jomā darbu uzsākusi Veselības istaba Saldū,
Skrundas ielā 12. Sociālā atbalsta programmā palīdzību saņēmuši visvairāk iedzīvotāju - programmas laikā 2012. gadā pēc apģērba, apaviem un
citām mantām uz SK Saldus komiteju bija ieradušies vairāk nekā 6800 cilvēku, kuriem izsniegtas vairāk par 15 000 kg mantu. EK pārtikas paku
programma aptver gan Saldus pilsētu, gan visus novada pagastus. Pagastos programmas realizēšanā ļoti nozīmīgs ir pagastu sociālo darbinieku
ieguldījums. Programmas ietvaros komiteja rīkojusi dažādas akcijas un pasākumus.
Pirmās palīdzības programmā LSK Saldus komiteja piedāvā apmācības autovadītājiem, šaujamieroču turētājiem, darba vietām un jebkuram
citam interesentam. Saldus novadā arvien vairāk izmanto LSK Saldus komitejas piedāvājumu – pirmās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos. Komiteja joprojām veiksmīgi sadarbojas ar VADC, un regulāri tiek rīkotas asins donoru dienas. Saldus pilsētā komitejas izplddirektore īpašu
paldies saka Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Saldus nodaļai par atbalstu donordienu realizēšanā, jo tieši viņu telpās notiek donordienas.
Pozitīvi tika novērtēta Starptautisko Humanitāro tiesību un Sarkanā Krusta kusības popularizēšana. LSK Saldus komitejas mērķu un uzdevumu
realizēšanā liela nozīme ir bijusi veiksmīgi izstrādātajiem projektiem dažādās darbības jomās.
Informāciju sagatavoja Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas izpilddirektore Dace Poruka

11

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
23. februārī Kursīšu pagasta amatierteātris „Kodols” iedzīvotājus aicināja uz pasākumu „Par mīlestību un to…”. Tika izspēlēts režisores Sanitas
Vītolas rakstīts skečs par to, kā atgūt pazaudēto mīlestību. Tika dziedātas dziesmas, runāta dzeja un spēlēts teātris.
1. martā bērnudārza bērni pulcējās uz kārtējo pasākumu ciklā „Stāsti par…”. Šoreiz runāja par un ap profesijām. Bērni tikās ar divu profesiju
pārstāvjiem - policistu un medmāsu, kuriem varēja uzdot jautājumus. Bibliotēkas vadītājs bērnus iepazīstināja ar grāmatu „Tatu un Patu iepazīst
profesijas”. Kopīgi lasījām fragmentus no grāmatas, bērni stāstīja, par ko vēlētos kļūt, kad izaugs lieli, un pēc dažādiem priekšmetiem minēja profesijas. Noslēgumā kopīgi skatījāmies multiplikācijas filmu par blēdīgo lapsu - burvju mākslinieku.
Gada sākumā bibliotēka aicināja pieteikties pagasta iedzīvotājus datoru lietošanas pamatzināšanu ieguves kursiem. Atsaucība bija liela. Kursiem
pieteicās 16 Kursīšu pagasta iedzīvotāji. Līdzīgus kursus organizējām pirms 2 gadiem. Pirmās grupas nodarbības jau ir noslēgušās un nosvinēts
pirmais izlaidums. Bibliotēkas vadītājs māca pirmos soļus datora lietošanā – iepazīstina ar datoru, tā vidi, teksta rakstīšanas programmām, internetu
un tā piedāvātajām iespējām, e-pasta izveidi un lietošanu u.c tēmām pēc iedzīvotāju lūguma. Grupas tiek veidotas mazas (3 - 5 cilvēki), jo tā ir
vieglāk visiem palīdzēt.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons
2. februārī skolas bibliotekāre izsludināja viktorīnu „Ko es zinu par datoru un IT”. Viktorīna ieinteresēja diezgan kuplu bērnu pulciņu, jo mēneša
laikā pareizas atbildes tika iesniegtas gandrīz katru dienu. 4. marta dežūrlīnijā veiksmīgie dalībnieki saņēma balviņas.
1. klases brīvdienu laikā skola nepieklusa - darbojās, čaloja un plānoja katrs Kursīšu pamatskolas iemītnieks. Raima Radze devās uz „Latvijas
mazpulku” konferenci Rīgā. Pēc nostrādātā gada rezumēt paveikto ir goda lieta.
11. februārī skolas ēdamzālē pulcējās vecāki. Skolas direktore informēja par jaunumiem APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) darbā.
12. februārī visi 1. – 6. klases bērni un skolotājas varēja izbaudīt īstus ziemas priekus – vilkt maskas, kliegt, dziedāt, dejot, šļūkt no kalna ar
ragaviņām, maisiem, plēvēm un citiem braucamrīkiem, sildīties pie ugunskura, malkot tēju un mieloties ar Meteņdienas pīrāgiem. Par šo svētku
izdošanos gādāja pagasta bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons, kultūras darba organizatore Kristīne Buka, pagasta priekšsēdētājs Uldis Vītiņš un
Rubas folkloras kopa „Virza”. Protams, arī katrs pasākuma dalībnieks domāja par jautrību un labsajūtu svētku laikā.
Jau vairākus gadus populāra ir Ēnu diena. Ļoti vērtīgs notikums, kas jauniešiem ļauj nedaudz iepazīt savu nākamo izvēlēto profesiju, izjust tās
gaisotni. Šogad gandrīz visi mūsu skolas 9. klases skolnieki devās uz Saldu ēnot kādu profesijas pārstāvi. Interesanti esot bijis gan mežniecībā, gan
citos uzņēmumos. Kopā ar viņiem 13. februārī uz Saldu devās arī Tīna Madžule, Loreta Kinča, Alise Ķēniņa un Zane Krasauska. Viņu ceļa mērķis
bija Saldus, Brocēnu un Skrundas novada latviešu valodas olimpiāde.
14. februārī 9. klases skolnieki pārējos lūdza ģērbties piemēroti Valentīndienai, izmantojot savā apģērbā sārto krāsu.
Nākamā diena bija ļoti bagātīga. 1. – 4. klašu bērni brauca uz Brocēniem, uz Liepājas teātra izrādi „Sniegbaltītes skola”. Visi priecājāmies par
jautro, pamācošo un krāšņo izrādi. Vakarpusē skolu apmeklēja daži vecāko klašu audzēkņi, kuri vēlējās piedalīties 9. klases rīkotajā Valentīndienas
pasākumā. Gan tagadējiem skolēniem, gan jau beigušajiem atgādinājums: diskotēkā piedalās tie, kuriem arī pasākums ir licies svarīgs, kuri nav
ieradušies pasākuma beigās, lai nekur nav jāpiedalās, bet vēlas dejot.
20. februārī skolas bibliotēkā notika Droša interneta diena 4. klasei. Izrādījās, ka spēlēt datorspēles ir viegli, bet ne tik vienkārši padodas informācijas meklēšana un apkopošana.
Kas īsti ir VIMALAs 2. kārta? To 27. februāra rītā noskaidrojām arī mēs, jo skolotāja Sanita Vītola deleģēja uzdevumus arī visām jaunāko
klašu latviešu valodas skolotājām. Pirms tam viņa kopā ar 6. klasi brauca uz Kurzemes zonas semināru Saldū, lai prezentēu savu darbu par šiem
jautājumiem.
Ar 3. un 4. klašu komandu piedalījāmies Saldus BJC organizētajā konkursā „Erudīts”. Komandā bija Jānis Upenieks, Alise Ķēniņa un Arta
Romane.
22. februārī Uvis Pērkons piedalījās novada matemātikas olimpiādē.
Pēc dažām dienām mūsu autobusiņš atkal vizināja bērnus uz Saldu. Šoreiz Amanda Patrīcija Granta, Airita Kurakova, Zane Krasauska, Alise
Ķēniņa un Loreta Kinča devās uz konkursu „Balsis”, no kura pārveda II pakāpes diplomu.
Tikmēr ap skolu plauka krāsaini ziedi. Ne vizbulītes, ne narcises, bet 2. klases bērnu eksperimenti ar krāsām. Lai šie ziedi martā tiešām uzplaukst,
lai daudz labu notikumu skolā, pagastā un novadā!
Informāciju sagatavoja Kursīšu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā Iveta Strikasa

Nīgrandes pagastā
Ir noslēdzies bērnu un jauniešu starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras”. Starptautiskajā projektā piedalījās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, kuru darbos spilgti izpaudās nacionālā domāšana, krāsu izjūta un dzīves uztvere. Projektā piedalījās arī Nīgrandes pamatskolas skolēni. Karīna Romaņuka (7. klase) ieguva 3. vietu, Arta Alksne (5. klase) un Beāte Berga (5. klase) ieguva atzinības. Pavisam
no Nīgrandes pamatskolas konkursam tika pieteikti 10 darbi. Iesniegtie darbi tapa skolotājas Vinetas Ēberliņas vadībā. Papildus starptautiski profesionālai žūrijai, darbus vērtēja arī bērnu žūrija, kuras sastāvā bija dažādu nacionalitāšu bērni. Kopš 2008. gada konkursam ik gadu tiek piešķirta
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža un atļauts izmantot UNESCO LNK logo. Konkursa izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana
notika 8. februārī „Līvu Akvaparkā”. Atklāšanas dienā visi konkursa dalībnieki un viņu skolotāji varēja baudīt akvaparka ūdens priekus.
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pamatskolas skolas padomes pārstāve Ginta Folka - Berga
Februārī Nīgrandes pamatskolā notika projektu nedēļa. Tēma, kuru pētīja skolēni bija “Karjeras izglītība”. 9. un 8. klašu skolēni viesojās profesionālajās izglītības iestādēs, lai iepazītos ar iespējām, kuras piedāvā skolas. 4. un 8. klases skolēni rakstīja pētnieciskos darbus. Skolotājs Artis
Šulbergs projektu norises gaitu iemūžināja videofilmā.
Informāciju apkopoja Ilda Taube
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2. februārī notika tradicionālā Sveču diena bibliotēkā. Bibliotekāres Valda Freidenfelde un Ieva Kalvāne ar saviem palīgiem bija radījušas ļoti
gaišu un mājīgu atmosfēru. Tika dzerta tēja, izlieta kopīga krāsaina svece un, kā katru gadu šajā dienā, godināts kāds latviešu dižgars. Šoreiz tika
godināts Rūdolfs Blaumanis. Par godu viņa 150. dzimšanas dienai Kalnu vidusskola ir iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktivitātē “Trāpīt laikā”. Tās ietvaros skolā jau notikusi 4. klases skolēnu iestudētā leļļu teātra izrāde „Velniņi” un latviešu valodas metodiskās apvienības
rosināts pasākums, kurā klases sacentās zināšanās par R. Blaumaņa daiļradi un viņa lugu fragmentu dramatizēšanā.
14. februārī notika vidusskolēnu pētniecisko darbu lasījumi. Madlēnas Jaunskungas pētījums par R. Blaumaņa lugas “Indrāni” varoņu psiholoģiskajiem tipiem un Arņa Feldmaņa darbs par skolēnu mācīšanās motivāciju tika izvirzīti uz pētniecisko darbu lasījumiem Saldū. Šajā pašā dienā
skolēni noskatījās Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltītes skola”.
Mūsu skolēniem ir iespējas sevi attīstīt un pilnveidot ne tikai skolā, bet arī Kalnu kultūras namā un BJC “Augšventa”, tāpēc prieks par zēnu
ansambļa “Kalnu zēni” 17. februāra skatē iegūto 3. pakāpes diplomu. Par to vislielākā pateicība skolotājai Sanitai Zālītei. Savukārt 28. februārī
skolotājas Inas Kiršteines vadītais 1. - 4. klašu ansamblis, kurš darbojas BJC “Augšventa”, konkursā “Balsis” saņēma 1. pakāpes diplomu.
Informāciju sagatavoja Kalnu vidusskolas direktore Zenta Klaipa
14. februārī skatījāmies divas Liepājas teātra viesizrādes “Sniegbaltītes skola” un „Laimesciema podniekdarbnīca”. Ļoti apmeklēta bija bērnu
radošo darbu izstāde. Paldies apkārtējo pagastu iedzīvotājiem par atsaucību, it sevišķi Rubas pagasta skolām.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene

Pampāļu pagastā
Mīļš sveiciens visiem februārī dzimušajiem pampāļniekiem! Šajā mēnesī dzimušie esot gaismas bērni, tādēļ vēlējums savu gaismu neglabāt sevī,
bet dāvāt to visiem līdzās esošajiem cilvēkiem! Ko no sevis atdosi, tas atgriezīsies ar uzviju!
Jubilāru sakarā man, Inārai Kārkliņai, ir jāatvainojas par iepriekšējā avīzē pieļauto kļūdu! Līdzcilvēki pamanījuši, ka pampāļnieks Modris
Ābele kļuvis par pieciem gadiem jaunāks. Atvainojos un laboju savu kļūdu – pampāļnieks Modris Ābele februārī svinēja savu dzīves 60. jubileju!
Apsveicam!
2. februārī svinējām Sveču dienu. Pampāļu kultūras namā viesojās vokālais ansamblis no Gaiķu pagasta un vīru koris „Brocēni”, kuri kopā ar
Pampāļu vokālo ansambli „Dzirkstis” sniedza koncertu. Pasākumu vadīja Pampāļu dramatiskā kolektīva dalībnieki.
17. februārī Pampāļu vokālais ansamblis piedalījās novada skatē. Par izpildījumu žūrija piešķīra II pakāpes atzinību.
22. februārī Pampāļu kultūras namā notika pasākums veltīts tiem, kuri piedalījās novusa un galda hokeja turnīros. Pasākums notika sadarbībā
ar skolu, bibliotēku un jauniešu grupu “R.Ā.M.I.S.” Skolnieki varēja piedalīties disenītē. Uz izsludināto popielu pieteicās tikai viena priekšnesuma
izpildītāji, tāpēc arī viņi uzstājās šajā pasākumā. Paldies Elīnai, Artai, Laurim un Klāvam par priekšnesumu.
Jāteic, ka pēdējā laikā arī uz nelielām aktivitātēm pasīvi ir ne tikai pieaugušie, bet arī bērni.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, daudz mazāka aktivitāte tika izrādīta novusam. Daudzas spēles palika neizspēlētas. Uzvarētāji, protams, tika noskaidroti. Trīs pirmās vietas tika apbalvotas ar kausiem un medaļām. Novusā pieaugušajiem uzvarēja Mareks Našenieks. Skolnieku grupā uzvarēja
Jānis Kamkovskis. Bet galda hokejā nepārspēts palika Jānis Kamkovskis.
23. februārī Pampāļu dramatiskais kolektīvs viesojās Lutriņu pagastā ar H. Paukša lugu „Trīs kāposti”. Paldies Agritai par uzaicināšanu un lutriņniekiem par jaukajiem vārdiem.
28. februārī bērnu žūrijas lasītāji kopīgā pasākumā saņēma žūrijas aproces un pateicības par piedalīšanos. Pampāļu pagasta pārvalde uzdāvināja
iespēju žūrijas dalībniekiem doties izbraukumā, vēl tikai jāvienojas - kurp doties.
Pampāļu skolas bibliotekāre februārī organizēja M. Stārastei veltītu izstādi.
Skolā notika skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” Ceļazīmi uz novada konkursu saņēma 8. klases skolniece Monta Feldmane. Labākie pa klašu grupām bija Alvis Lieljuksis – 3. klase, Elīna Labanauska – 6. klase, Kitija Muceniece – 9. klase.
Sporta skolotāja Undīne Šimka organizēja basketbola soda metienu turnīru, kurā piedalījās arī skolotāji. Labākie saņēma veselīgas balviņas.
Labākais soda metienu speciālists skolā ir Gustavs Jānis Vaļko. Notika arī stafetes.
Informātikas skolotāja Anda Baltiņa rīkoja informācijas meklēšanas konkursu 6 - 8. klasēm. Konkursā skolēniem bija jāprot atrast un atlasīt
vajadzīgo informāciju interneta resursos, kā arī enciklopēdijās un vārdnīcās.
Brīvajā laikā mazajā zālē skolēni var spēlēt novusu un galda tenisu.
No 15. marta līdz 21. martam skolā būs projektu nedēļa.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Zaņas pagastā
Februārī Valentīndienas pasākumā pie mums viesojās Brocēnu teātris ar E. Vulfa komēdiju „Līnis murdā”. Paldies draudzīgajam un saliedētajam
kolektīvam un Zandai, kas šajā drūmajā un vēl sniegotajā laikā patiesi iepriecināja mūsu pagasta iedzīvotājus.
Ar martu esam atsākuši sen aizmirstas lietas mūsu pagasta kultūras dzīvē – pie mums atkal rāda kino. Martā noskatījāmies A. Graubas un A. Ēķa
filmu „Sapņu komanda 1935”. Savukārt aprīļa sākumā iedzīvotājiem būs iespēja noskatīties J. Norda filmu „Mammu, es tevi mīlu”.
Martā iedzīvotāji pulcējās uz 8. martam veltītu pasākumu „Ak, sievietes, sievietes!”, kurā uzstājās abi mūsu amatierkolektīvi „Tik un Tā” un
„Oga”.
Joprojām ļoti intensīvi Zaņas skolas telpās turpinās radošo nodarbību cikls Sorosa fonds – Latvija atbalstītā projekta „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros.
Katru otrdienu iedzīvotājiem Zaņas sporta angārā ir iespēja Valdas Bergas vadībā tikties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. Prieks, ka šīs
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PAGASTOS
nodarbības apmeklē ļoti daudzi pagasta iedzīvotāji, kā arī iedzīvotāji no kaimiņu pagastiem – Nīgrandes, Pampāļiem un Ezeres. Paldies jums! Sagaidīsim pavasari labākā formā un noskaņojumā. Uz tikšanos arī turpmākajās nodarbībās!
Savukārt katru sestdienu projekta ietvaros Zaņas skolā notiek dažādas interesantas un radošas nodarbības. Kopā ar Ilmu Kamkovsku esam apguvuši sveču un ziepju liešanu. Kopā ar Sandru Liepiņu esam apguvuši mandalu, stikla krāsošanu un apgriezto dekupāžu.
Paldies arī šo nodarbību apmeklētājiem, jo nodarbību laikā top unikāli un ģeniāli mākslas darbi. Uz tikšanos turpmākajās sestdienās!
Informāciju sagatavoja Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
2. februārī Zirņu pamatskolā pulcējās Zirņu pagasta pensionāri, lai satiktos atpūtas pasākumā un pārrunātu dažādus notikumus. Zirņenieki
noklausījās Zirņu sieviešu vokālā ansambļa un Saldus akordeonistu ansambļa “Akords” priekšnesumus. Pasākums izvērtās jautrs, un pensionāri
pārrunāja šī gada plānus un izteica priekšlikumus pensionāru ekskursijai vasarā.
3. februārī Zirņu pagasta pārvaldes zālē notika Sveču dienai veltīts pasākums. Tika lietas sveces, izmantojot sveču galus un ēteriskās eļļiņas, pēc
tam lietas dažādos trauciņos. Īpaša jautrība izvērsās, kad tika pārrunāti dažādi sveču dienas ticējumi.
9. februārī Zirņu amatierteātris devās uz Lutriņiem, lai piedalītos amatierteātru karnevālā „Pasaku lāde jeb reiz bija...” ar skeču pēc pasakas
„Princese uz zirņa” motīviem.
17. februārī Zirņu sieviešu vokālais ansamblis devās uz Kurzemes novada vokālo ansambļu skati Brocēnos. Ansamblis ieguva II pakāpes diplomu un iespēju piedalīties II kārtā, kura notika 17. martā Kuldīgā.
Informāciju sagatavoja Agrita Rimkus

pasākumS
Tematiskais pasākums Kapelleru namā „Cimdi kā dzīves spēka avots”
9. martā Kapelleru namā notika tematisks pasākums „Cimdi kā
dzīves spēka avots” - veltīts daiļamata meistarei Jetei Užānei.
Jetes Užānes, tautā sauktas par Cimdu Jetiņu, cimdi ir ļoti īpaši.
Neskaitāmas izstādes un pasākumi notikušas gan Latvijā, gan ārzemēs. Šoreiz izstāde notika Saldū, Kapelleru namā.
Pasākumu vadīja biedrības „Cimdu ceļš” dibinātāja Elīna Apsīte.
Pasākumā piedalījās folkloras grupa „Medainis” un Elīnas Apsītes
meitas, kuras dziedāja dziesmas no Imanta Ziedoņa fonda „Viegli”
izdotā mūzikas albuma „Viegli”.
Elīna Apsīte stāstīja par Jetes Užānes dzīvi un darbu. Pasākumā
varēja apskatīt Gunāra Janaiša fotogrāfijas ar fiksētajiem Jetes Užānes dzīves mirkļiem un Jetes Užānes adītos cimdus, kuri tika atstāti
mantojumā Elīnai Apsītei. Elīna arī vairāk pastāstīja par cimdu tapšanu, par to, kā tika izvēlēti cimdu ornamenti. Pasākumā arī tika rādīta Rīgas kinostudijas īsmetrāžas dokumentālā filma „Baltais, pelēkais, melnais” par Jeti Užāni un viņas dzīvi. Pēc filmas noskatīšanās
Elīna Apsīte lasīja fragmentus no Jetes Užānes dienasgrāmatām.
Pasākuma vadītāji bija patīkami pārsteigti par kuplo apmeklētāju
skaitu. Pasākuma noslēgumā visi vienojās kopīgās dziesmās un pēc tam varēja apskatīt Jetes Užānes darinātos cimdus.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centra” praktikante sabiedrisko attiecību jomā Līga Šlanka

IEPRIEKŠĒJAIS KONKURSS
Iepriekšējais konkurss
Noslēdzies iepriekšējais konkurss, kurš notika sadarbībā ar SIA „Meduspils”. Prieks par interesantu eksperimenta
aprakstu un secinājumiem. Eksperimenta laikā vajadzēja aprakstīt to, kādu tēju lieto eksperimentam, cik karstu, cik
ilgā laikā tā tiek izdzerta un kurā brīdī tējai pievieno medu. Tātad, ja medu pievieno tējai tad, kad tā ir ievilkusies un
nedaudz atdzisusi, un, ja to izdzer pusstundas laikā, medu droši var pievienot, tas savas īpašības nezaudē.
Uzņēmums izsaka pateicību arī par Saldus vīna nosaukuma variantiem.
Balvu no uzņēmuma iegūst Vēzu ģimene.
Sekojiet līdzi informācijai par turpmākajiem konkursiem sadarbībā ar Saldus apkārtnes uzņēmējiem.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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Saldus novada dome sveic marta apaļo jubileju gaviļniekus
Nekas uz šīs zemes nav
vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts,
mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.
(A. Krūklis)

Jaunlutriņu pagastā

Jānis Gabrāns- 65
Alberts Mieriņš- 70
Sofija Štāle- 75
Vladislavs Lavicevičs- 96

Ezeres pagastā

Dainis Daugelis- 50
Vizbulīte Oknere- 50
Inese Juce- 55
Regīna Nestecka- 55
Nikolajs Rožkalns- 65
Sarmīte Zaķe- 65
Maruta Banga- 70
Verners Dubrovskis- 75
Milda Podziguna- 91

Jaunauces pagastā
Gunta Reisa- 50
Vizma Arāja- 60

Rubas pagastā

Sergejs Čudanovs- 50

Šķēdes pagastā

Laima Nikolājeva- 50
Dainis Remess- 60
Dzidra Andersone- 80
Ilga Vaivade- 85
Monika Gēriņa- 85
Jānis Ulens- 93

Kursīšu pagastā

Raimo Korotkijs- 50
Rimvids Rimkus- 55
Laimdota Lagzdone- 60
Ilgonis Donovs- 65

Lutriņu pagastā

Dainis Skuja- 50
Gunta Darkevica- 55
Maija Ezerroze- 55
Ivars Miķelsons- 55
Aivars Spriņģis- 55
Laima Daubare- 60
Aivars Gēriks- 60
Elmārs Vīrāts- 60
Edīte Ērika Beiere-65
Austra Āboliņa- 92

Nīgrandes pagastā
Staņislava Baķe- 55
Inta Saukāne- 55
Mārīte Gersona- 60
Zaiga Priede- 60
Ona Mitkus- 65
Benita Šmiukše- 65
Valdis Šteinbergs- 75

Novadnieku pagastā

Marita Arajuma- 50
Māra Besere- 50
Aivars Radziņš- 55
Vitauts Sakalausks- 55
Vaira Roze- 55
Staņislovs Ņesteckis- 55
Ieva Strauta- 60

Zirņu pagastā

Zigurts Albiņš- 60
Verena Krūza- 60
Mirdza Arāja- 65
Biruta Briede- 65
Ruta Brēdava- 70
Hilda Grietniece- 80
Lidija Rancāne- 80
Anete Šteinberga- 95

Larisa Siņica- 70
Gundars Štubis- 70
Astra Zonnenberga- 75
Vilma Balgalve- 80
Acons Karlsons- 85
Alma Zīrupa- 85

Pampāļu pagastā

Edvīns Grinbergs- 80

Ligita Mēnese- 50
Jānis Pureniņš- 70
Laimrota Rugāja– 80

Saldus pagastā

Pēteris Stepanovičs- 55
Aina Freimane- 65
Māris Skapsts- 70
Elvīra Zustere- 70
Arnolds Alksnis- 80
Maigonis Šteins- 80
Aldona Zeiliša- 80

Vadakstes pagastā

Agita Bleidele- 50
Aina Strīķe- 55
Inguna Apriķe- 55
Arnis Eihmanis- 55
Jānis Mickāns- 60
Gunārs Dombrovskis- 70

Zaņas pagastā

Konstantīns Freimanis- 50
Zigrīda Rauda- 50
Tamāra Baranova- 60
Maija Jokste- 60
Valdis Akmens- 70
Julijana Sakalauska- 80
Antoņina Tevelaviča- 90
Vera Upeniece- 90

Zvārdes pagastā
Saldus pilsētā

Vija Ābele- 70
Gaida Bušmane- 70
Ņina Harlapa- 70
Jānis Ločmelis- 70
Melita Medne- 70
Viktorija Pīgožne- 70
Zaiga Rande- 70
Māra Tenisone- 70
Vilhelmīne Beinaroviča- 75
Marta Brenča- 75
Irēna Grasmane- 75
Ārija Kreišmane- 75
Austra Nordena- 75
Līvija Ozola- 75
Elmārs Priednieks- 75
Irēna Runga- 75
Roberts Rūtens- 75
Rūta Stankeviča- 75
Pēteris Beinarovičs- 80
Aina Gerlovesa- 80
Aina Poruka- 80
Fricis Fridrihsons- 85
Valerija Gudakovska- 85
Olga Jermoņina- 85
Matilda Liepa- 85
Emma Sausērde- 85
Anastasija Kukule- 90
Ādolfs Zemītis- 90
Viktors Kožemjakins- 95

pasākumu kalendārs MARTAM UN APRĪĻA SĀKUMAM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

24.03. plkst. 19:00
un 21:00

Filma “Mammu, es tevi mīlu”, ieejas maksa Ls 1,00

23.03. plkst. 18:00

Vara Vētras jaunā albuma „Viena mirkļa dēļ …” koncerttūre Saldū. Ieejas maksa Ls 3,00, Ls 4,00, Ls 5,00
un Ls 6.00

31.03. plkst. 12:00

Lieldienu pasākums „Zaķu jampadracis”

5.04. plkst. 10:00

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Supervaronis
Augustiņš”

6.04. plkst. 12:00

Dziesmu konkurss „Saldus Cālis 2013”

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

Līdz 14.04.

Izstāde Saldus un Brocēnu novada laikrakstam „Saldus
Zeme - 50”

12.03. - 9.04.

Īras Rozentāles gleznu izstāde
SALDUS TIRGŪ

30.03.

Lieldienu tirgus

13.04.

Sulu tirgus
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

6.03. - 30.03.

„Mēs spēlējam” - tematiska izstāde par Saldus un Brocēnu novadu amatierteātriem klusajā lasītavā

9.03. – 30.03.

Talsu fotomākslinieka Ulda Balgas izstāde „Kniede”
konferenču zālē

18.02. – 30.03.

Dāņu fotogrāfa un velo entuziasta Mikaela KolvillesAndersena foto izstāde „Monumental Motion” bērnu
literatūras centra abonementā

20.03. plkst. 14:00

Neklātienes konkursa „Esi dabas draugs” noslēgums
bērnu literatūras centrā

26.03. plkst. 14:00

Literārs pasākums- „Pieredzes kārtošana”. Tikšanās ar
literatūrkritiķi un tulkotāju Ievu Kolmani konferenču
zālē

28.03. plkst. 10:00
-18:00

Jauno grāmatu diena lietotāju apkalpošanas nodaļā

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
22.03. plkst. 13:00

Saldus mūzikas un mākslas skolu jaunās ēkas atklāšana

23.03. plkst. 18:00

Koru sadraudzības koncerts „Tur burvīgā gaismā viss
zaigo un laistās”, piedalās jauktie kori „Saldava” un
„Ogre”, ieeja brīva

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā novada
sporta zālēs (kalendārs pie sporta pasākumiem Saldus
mājas lapā)
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pasākumu kalendārs MARTAM UN APRĪĻA SĀKUMAM
Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts un Kurzemes novada
čempionāts florbolā novada sporta zālēs

22.03. plkst.13:00

Pasākumu cikla „Starp mums, meitenēm, runājot” pirmā
nodarbība Lutriņu bibliotēkā

23.03. plkst. 17:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - BK Ventspils Augstskola Saldus sporta kompleksā

22.03. plkst. 19:00

Brocēnu amatierteātra izrāde „Tukša muca tālu skan”
Lutriņu klubā

30.03.

Leona Edelmaņa kausa izcīņa galda tenisā Saldus novads, Nīgrandes sporta zāle

31.03. plkst. 15:00

„Ko man dosi Liela diena?” koncerts un olu ripināšana
Lutriņu klubā

6.04. plkst. 16:00

Mazo dziedātāju festivāls „Lutriņu cālis 2013” Lutriņu
klubā

7.03. - 31.03.

Akcijas "Pasaule tavā bibliotēkā - UNESCO Pasaules
mantojuma izzināšana" planšetu izstāde Kalnu kultūras
nama izstāžu zālē

31.03. plkst. 12:00

Lieldienu pasākums „Ļipa kust” Nīgrandē

31.03. plkst. 13:00

Lieldienu pasākums „Ļipa kust” Kalnos

31.03. plkst. 15:00

Lieldienu koncerts VPDK „Druva” un deju kopa „Druvas senjori” un Kalnu mazie dejotāji

31.03. plkst. 11:00

Lieldienas Novadnieku pagasta pārvaldē „Mežvidos” ar
Liepājas leļļu teātra izrādi „Pingvīns Lieldienās” un rotaļām telpās un pagalmā

No 18.03 - 26.04.

Aināra Upenieka izbāzto putnu izstāde Pampāļu kultūras
namā

25.03. plkst. 17:00

Svētbrīdis pie represēto pampāļnieku piemiņas akmens

29.03. plkst. 18:00

Popiela - piedalās Rubas pamatskolas un Rubas speciālās
internātskolas audzēkņi, pēc pasākuma diskotēka Rubas
tautas namā

Grupas „Emburgas zēni” koncerts Pampāļu kultūras
namā

1.04.

Pasākums „Iešūposim Otrās Lieldienas”

20.03.

Lieldienu dekoru gatavošana Rubas Dienas centrā

21.03. plkst. 18:00

26.03. plkst. 12:00

Pufu gatavošana no plastmasas pudelēm Līkupēnu bibliotēkā

„Druvas Cālis 2013” un pirmskolas vecuma tautisko deju
kolektīvu sadancošana sadarbībā ar PII „Graudiņš” Druvas kultūras namā

30.03.

Konkurss „Atnācis pavasaris” Līkupēnu bibliotēkā

1.04. plkst. 13:00

31.03. plkst. 10:00

Lieldienu rīts kopā ar folkloras kopām „Auce” un „Ruba”
pie Rubas tautas nama

Otrās Lieldienas Saldus pagastā. Piedalās folkloras kopa
„Druva”

25.03. plkst. 13:00

Galda spēļu pēcpusdiena pagasta bibliotēkā

26.03. plkst. 13:00

Radošās darbnīcas pagasta bibliotēkā un Dienas centrā

27.03. plkst. 13:00

Novusa spēles un galda hokeja spēles sacensības Dienas
centrā

KAPELLERU NAMĀ
pirmd. un trešd.
plkst. 17:30

Ārstnieciskā vingrošana

pirmd. un trešd.
plkst. 19:00

Kustību nodarbības

ceturtd. plkst.
18:00

Filcēšanas un pērļošanas nodarbības

otrd. un ceturtd.
plkst. 14:30

Mūzikas nodarbības mūzikas studijā 6 - 9 gadus veciem
bērniem; individuālās nodarbības pēc pieraksta

piektd. plkst.
19:00

Argentīnas tango nodarbības. Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa tel. nr. 29573205 (Silva)
EZERES PAGASTĀ

25. 03.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
piemiņas brīdis pie kultūras nama

31.03. plkst. 12:00

Lieldienu pasākums „Raibas olas krāsosim”

6.04. plkst. 18:30

Saldus novada teātra svētki

12.04. plkst. 19:00

Dziedošo ģimeņu uzvarētāju Tihovsku ģimenes koncerts
RUBAS PAGASTĀ

20.03. plkst. 17:00

ŠĶĒDES PAGASTĀ
25.03.

Komunistiskā genocīda upuru dienai veltīts pasākums
Šķēdes skolas zālē

31.03. plkst. 20:00

Lieldienu balle Šķēdes skolas zālē
KURSĪŠU PAGASTĀ

18.03. - 01.04.

Laikraksta „Saldus Zeme” karikatūrista Elmāra Kunga
karikatūru (1997-2012) izstāde Kursīšu bibliotēkā

23.03. plkst. 19:00

NĪGRANDES PAGASTĀ

NOVADNIEKU PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

2 3 . 0 3 . , 3 0 . 0 3 . Radošās nodarbības ziepju liešanā Zaņas skolā
plkst. 11:00
25.03. plkst.16:00

Starppagastu sporta spēļu „Dienvidi” noslēguma pasākums Kursīšu pamatskolas zālē

Komunistiskās genocīdu upuru piemiņas dienai veltīts
pasākums pie Zaņas pagasta pārvaldes ēkas

31.03. plkst 11:00

17., 24.03. un 7., Kursi „No nulles līdz ziedošam dārzam” par daiļdārzu
14.04. plkst. 11:00 veidošanu (lektore – Ligita Ķiene), Kursīšu bibliotēkā.
Visa kursa maksa Ls 18

Iedziedāsim Lieldienas kopā ar Pampāļu folkloras kopu
pie Zaņas pagasta pārvaldes

23.03. plkst. 13:00

Gatavosim Lieldienu rotājumus, dekupēsim priekšmetus
Zirņu pagasta pārvaldes zālē. Līdzi jāņem priekšmets,
kuru vēlēsieties dekupēt un dalības maksa Ls 1

01.04. plkst. 12:00

Lieldienu jampadracis Zirņos pie pagastmājas. Olu ripināšana, olu kaujas, šūpošanās, mīklu minēšana, rotaļās
iešana

1.04. plkst. 14:00

Lieldienu pasākums ar folkloras kopas „Virza” dalību
Striķu muižas parkā

31.03. plkst. 14:00

Lieldienas kopā ar folkloras kopu „Virši” no Remtes pagasta projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros

2.04. - 30.04.

LNB ceļojošā izstāde „Latvijas kultūras kanons: literatūra” Kursīšu bibliotēkā

ZIRŅU PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ

20.03. plkst. 19:00

Lekcija „Saules gaisma, svaigs gaiss” sociālā dzīvojamā
mājā „Rūķīši”

ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 26, 2013. gada marts. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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