2013. gada JANVĀRIS

PROJEKTS
Saldus novadā uzsāk īstenot Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja
skolām” 2. kārtas projektu „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā”
Mēs, projekta vadības komanda, esam ļoti priecīgi
par iespēju turpināt iesākto un uzsākt jaunas aktivitātes Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja
skolām” 2. kārtas projektā „Sabiedrisko centru attīstības
turpinājums Saldus novadā”. Piedalījāmies gan pirmajā
darba seminārā „No projekta īstenošanas uz paliekošu
pārmaiņu veicināšanu: darbības principu un sadarbības
tīklu veidošana” Siguldā, gan ievadkonferencē „Skola
kā Latvijas kopienu attīstības resurss: drošs turpinājums
un jauns sākums” Rīgā. Abas dienas bija ļoti piepildītas
ar jaunām zināšanām, pozitīvām emocijām un jauniem
draugiem, un nu esam gatavi kopīgi turpināt darbu pie tā,
lai skolu ēkās Jaunaucē, Zaņā, Šķēdē un Sātiņos pulcētos
dažādu paaudžu pagasta iedzīvotāji, brauktu ciemiņi un
valdītu mājīga atmosfēra. Kopš 1. kārtas projekta īstenošanas beigām 2010. gada novembrī Zaņas, Jaunauces un
Šķēdes pagastos skolu telpās darbu turpina pirmsskolas
izglītības grupas, un katrai bijušajai skolai ir atrasts veids,
kā turpināt pastāvēt nu jau vairs ne skolai, bet sabiedriskajam centram savā pagastā.
Projekta īstenotāju tikšanās Saldū 12. decembrī
Projekta koordinatore Jaunaucē Inguna Balcere saka:
„Esošo aktivitāšu saglabāšanai, pilnveidei un jaunas iniciatīvas vietējās sabiedrības „iekustināšanā” jāizmanto trīs Jaunauces vērtības, kuras aptaujās ir norādījuši jaunaucnieki: jaunieši, Jaunauces pils un bagātais novadpētniecības materiālu klāsts, ko uzkrājuši bijušās skolas skolotāji, skolēni,
vecāki. Izmantojot šos resursus, ir iespējams turpināt veidot izpratni par kopienas saliedētības nozīmi dažādu sociālo, mūžizglītības un kultūras
problēmu risinājumā. Ir būtiski turpināt kopt un attīstīt dažādu paaudžu sadarbības iestrādnes.”
Zaņas pagastā projektu koordinēs Aiga Jurova. Šajā pagastā uzsvars būs likts uz nometņu organizēšanas iespēju papildināšanu. Skolas ēka pēdējos gados, pateicoties gan pagasta pārvaldes un iedzīvotāju ļoti aktīvam darbam un finanšu ieguldījumiem, gan dažādu projektu, t.sk. Sorosa fonda
– Latvija 1. kārtas projekta finanšu līdzekļu piesaistei, ir ieguvusi jaunu, mājīgu un ļoti patīkamu atmosfēru, . Lai intensīvāk tiktu noslogotas Zaņas
sabiedriskā centra telpas un varētu organizēt dažādas nometnes (vasarā – bērniem un jauniešiem, rudens/ziemas/pavasara periodā – senioriem,
interešu grupām, u.tml.), nepieciešams uzlabot materiāli tehnisko bāzi.
Šķēdē jaunums būs dārzkopības nodarbības, kurās galvenais uzsvars būs likts uz dārzeņu un augļu pārstrādi ar žāvēšanu, kam nepieciešams iegādāties žāvēšanas iekārtu. Šķēdes pagastā ir daudz augļu un ogu dārzu, apgūtās zināšanas, kā mēs ceram un ticam, dos iespēju pagasta iedzīvotājiem
uzsākt uzņēmējdarbību. Tā kā 1. kārtā bija populāras sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanas nodarbības pie Naura Vaivada, kuras daudziem
Šķēdes cilvēkiem, galvenokārt jaunajai paaudzei, deva iespēju pie zinoša skolotāja nodarboties ar sportu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, un priecājamies par iespēju tās atjaunot arī projekta 2. kārtā. Šķēdē projektu, tāpat kā 1. kārtā, koordinēs Inta Švaža.
Šajā projektā pirmo reizi iesaistīta arī Sātiņu skolas ēka Novadnieku pagastā. Rūpes par projekta aktivitātēm ir uzņēmusies Maija Šulce. Šeit ir
svarīgi aktīvi turpināt iesākto darbu pie novadpētniecības materiālu krātuves veidošanas.
Visos četros pagastos notiks dažādas nodarbības visu paaudžu pagastu iedzīvotājiem – „Knēveļu skoliņa”, teātra, vizuālās mākslas studijas
nodarbības Jaunaucē, radošās un sporta nodarbības Zaņā un Šķēdē, muzejnodarbības un lietišķās mākslas nodarbības Sātiņos. Šobrīd visas koordinatores kopā ar pagasta iedzīvotājiem aktīvi strādā pie aktivitāšu laika plānošanas un pirmo materiālu iegādes, nodarbību vadītāji veido savas autorprogrammas, lai janvāra mēnesī uzsāktu nodarbības. Aicinām pagastu iedzīvotājus izmantot jaunās iespējas, būt rosīgiem savas un sava pagasta
dzīves aktivizēšanā un popularizēšanā!
Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros Latvijā tiek īstenots 41 projekts, informāciju par tiem lasiet interneta
vietnē www.parmainuskolas.lv.
Projektu „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations), un tā
ieviešanu atbalsta Sorosa fonds - Latvija. Saldus novada pašvaldība atbalsta projekta īstenošanu ar līdzfinansējumu 15 000 EUR apmērā. Plašāka
informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.
Informāciju sagatavoja projekta direktore Laine Blūma, e-pasts: laine.bluma@saldus.lv
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2012. gada 18. decembra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.	Apstiprināt Saldus novada attīstības programmu 2013.- 2020.
gadam.
2.
Nodot publiskajai apspriešanai Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam pilnveidoto 1. redakciju.
3.	Atļaut SIA „Saldus medicīnas centrs” atsavināt tai piederošo
kustamo mantu – rentgena iekārtu „Mercury 332”, pārdodot to publiskā
izsolē.
4.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 27 „Saldus novada ielu un
autoceļu uzturēšanas un lietošanas kārtība”.
5.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 28 „Par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai Saldus novadā”.
6.
Slēgt sadzīves atkritumu izgāztuvi „Kūmas” (Kalves), kas atrodas Saldus novadā, Novadnieku pagastā īpašumā „Izgāztuve” ar 2012.
gada 18. decembri; slēgt sadzīves atkritumu izgāztuvi „Pampāļi”, kas
atrodas Saldus novadā, Pampāļu pagastā īpašumā „Atkritumu izgāztuve” ar 2012. gada 18. decembri; slēgt sadzīves atkritumu izgāztuvi
„Krimpji” (Alpi) , kas atrodas Saldus novadā, Lutriņu pagastā īpašumā
„Alpu grantsbedres” ar 2012. gada 18. decembri, slēgt sadzīves atkritumu izgāztuvi „Grieztpurva”, kas atrodas Saldus novadā, Zaņas pagastā
īpašumā „Zaņas pašvaldības meži” ar 2012. gada 18. decembri.
7.	Akceptēt Pilsētu mēru paktā ietvertos sadarbības pamatvirzienus, principus un nosacījumus.
8.	Deleģēt biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” pašvaldības kultūras funkcijas izpildi noteiktā apjomā 2013. gadam.
9.
Iesniegt projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Saldus 2. vidusskolas ēkā” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu iesniegumu atlasei.
10.
Pilnvarot Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri
Dubru atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358. - 370. pantam par
Saldus novada domes lēmumu nepildīšanu piemērot piespiedu izpildes
līdzekļus, tajā skaitā izdot izpildrīkojumu, noteikt piespiedu naudas apmēru, kā arī izdot citus nepieciešamos dokumentus administratīvā akta
piespiedu izpildei.

11.
Pieņemt ziedojumu Ls 15 882 apmērā no SIA „Altrade”; pieņemt ziedojumu Ls 28 235 apmērā no SIA „Baltrade”; pieņemt ziedojumu Ls 7 059 apmērā no SIA „Bumbieri Pluss”; pieņemt ziedojumu Ls
3529 apmērā no SIA „Jaltrade”; pieņemt ziedojumu Ls 31 412 apmērā
no A/S „Kurzemes degviela”; pieņemt ziedojumu Ls 12 353 apmērā no
SIA „Alco”; pieņemt ziedojumu Ls 10 765 apmērā no SIA „Jāņa centrs”;
pieņemt ziedojumu Ls 3 176 apmērā no SIA „Kauguri TC”.
12.
Atbrīvot Gundaru Samošku no Transporta kustības drošības
un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Gundaru Samošku no Transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāva.
13.
Apstiprināt Aivaru Bierandu par Transporta kustības drošības
un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekli.
14.
Apstiprināt finansējuma sadalījumu Saldus novada izglītības
iestādēm 2012. gada decembrim.
15.
Apstiprināt Saldus novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros
laika periodā no 2012. gada 1. decembra līdz 31. decembrim.
16.
Pirms termiņa atmaksāt kredītu Ls 86 411,26 apmērā Valsts
kasei par līguma Nr.A2/1/12/91 projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Nīgrandes pagasta izgāztuves „Bandzeri” Nr.
84708/1641/VNPP rekultivācijai” realizāciju.
17.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 24 „Nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei Saldus novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā.”.
18.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi 2011. gada
20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā””.
19.
Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskai labuma organizācijai - biedrībai „Saldene”, nedzīvojamās telpas Saldū, Kalnsētas ielā
32, 2. stāvā, ziemas minigolfa laukuma ierīkošanai un biedrības darbības organizēšanai, slēdzot patapinājuma līgumu.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā “Saldus novada dome/Domes
sēdes”.

APTAUJA
Lai uzlabotu izdevumu “Saldus Novada Vēstis”, lūdzam izteikt savu
viedokli un aizpildīt anketu. Aizpildītu anketu varat nodot p/a „Saldus
Tūrisma informācijas centrs”, Striķu ielā 3 vai sūtīt elektroniski uz
e-pastu zane.sproge@saldus.lv līdz 15. februārim.
1.
Kā, Jūsuprāt, vajadzētu atspoguļot informāciju par Saldus novada jubilāriem:
a.
Apaļo jubileju gaviļniekus vajadzētu publicēt, sākot ar 60
gadu jubilejas svinētājiem;
b.
Apaļo jubileju gaviļniekus vajadzētu publicēt, sākot ar 70
gadu jubilejas svinētājiem;
c.
Vajag iespēju atteikties no sava vārda publicēšanas jubilāru
sarakstā neatkarīgi no vecuma;
d.
Neko nevajag mainīt;
e.
Cits variants: ______________________________________
_________________________________________________________
2.
Vai, Jūsuprāt, būtu nepieciešams publicēt mūžībā aizgājušo
cilvēku vārdus „Saldus Novada Vēstīs”?
a.
Jā;
b.
Nē.

3.
a.
b.
meni;
c.
d.

Vai būtu nepieciešams publicēt jaundzimušo sarakstu?
Jā;
Jā, vajadzētu publicēt arī fotogrāfijas un īsu aprakstu par ģi-

4.
vārdus?
a.
b.
c.

Vai būtu nepieciešams publicēt Saldus novada jaunlaulāto

5.
vārdus?
a.
b.
c.

Vai būtu nepieciešams publicēt apaļo kāzu jubileju svinētāju

Jā, tikai statistisku informāciju;
Nē.

Jā, ja jaunlaulātie to vēlas;
Tikai skaitu;
Nē.

Jā;
Jā, ja kopā nodzīvoti 50 un vairāk gadu;
Nē.

6.
Jūsu komentāri: ____________________________________
_________________________________________________________
Paldies par veltīto laiku anketas aizpildīšanai!
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei
Saldus novada administratīvajā teritorijā
2013. gadā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24
Pieņemti ar Saldus novada domes 2012. gada 18. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 21 36.§).
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
pārejas noteikumu 40.1 un 47. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
46. pantu
1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes
vienību 2013. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par
25 procentiem.
2. 1. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
3. 1. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei Saldus novada administratīvajā teritorijā
2013. gadā”)
Īss projekta satuSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai
ra izklāsts
noteiktu vienotu nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Saldus novada administratīvajā
teritorijā 2013. gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Projekta nepiecie- Radīt līdzsvarojošu mehānismu, ja, pašvalšamības pamatojums dībai realizējot projektus, uzņēmējiem rodas
noteiktu laika periodu neērtības saimnieciskās
darbības veikšanā.
Plānotā projekta
Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpilietekme uz pašvaldī- di neietekmē.
bas budžetu
Uzņēmējdarbības
Ir vienota nekustamā īpašuma nodokļa apvide pašvaldības te- rēķināšanas kārtība Saldus novada administraritorijā
tīvajā teritorijā 2013. gadā.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā netiAdministratīvās
procedūras un kon- ka iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
sultācijas ar privātpersonām

Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2010. gada 28. janvāra lēmumu (protokols Nr.3, 2.§).
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. Noteikumos lietotie termini
1.1. Saldus novada pašvaldību aģentūra „SOCIĀLAIS DIENESTS”
(turpmāk tekstā Aģentūra) - Saldus novada pašvaldības izveidota struktūrvienība, kura sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz pakalpojumus novada pašvaldības iedzīvotājiem.
1.2. Pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti ir no Saldus novada pašvaldības Sociālā budžeta izmaksājami pabalsti naudas
vai mantas formā, kuri tiek piešķirti mājsaimniecības ienākumu stabili-

zēšanai līdz noteiktam līmenim, ja persona objektīvu iemeslu dēļ negūst
pietiekamus ienākumus. Tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, veicot
ienākumu izvērtēšanu un mājsaimniecības atbilstību konkrēto pabalstu
veidu saņēmēju lokam.
1.3. Mājsaimniecība (ģimene) – ir persona vai personu grupa, ko
saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kam ir kopēji izdevumi
uzturam un kas mitinās vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.tml.),
kuras uzturēšanu veic kopīgi.
1.4. Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēji ir Saldus novadā dzīvesvietu deklarējušas personas.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.4 3.§) un precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2011. gada 26. maija sēdes lēmumu (protokols
Nr. 6 57.§))
1.5. Klients – persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo
palīdzību.
1.6. Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe,
obligātā izglītība.
1.7. Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām,
ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot
savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus.
1.8. Trūcīga ģimene (persona) - ģimene (persona), kurai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas (ģimenes) statuss.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
1.9. Līdzdarbības pienākumi – ziņu sniegšana, personiska ierašanās,
medicīniskā izmeklēšana, pakļaušanās ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos u.c.
1.10. Krīzes situācija - situācija, kad ģimene (persona) nav spējīga
nodrošināt savu pamatvajadzību apmierināšanu.
1.10.¹ Ārkārtas situācija – apstākļu kopums, kad stihiskas nelaimes
(dabas stihija, ugunsgrēks u.tml. gadījumi), tai skaitā ģimenes locekļa
nāve vai citu iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) daļēji
vai pilnībā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
1.11. GMI – garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas
pabalsts.
1.12. Maznodrošināta ģimene (persona) – statusam atbilst šajos noteikumos 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.; 4.1.5.; 4.1.6. apakšpunktos minētās ģimenes (personas) izvērtēšanu veicot analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu:
2.1.1. krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un kuras ir
izmantojušas visus materiālos resursus savas situācijas uzlabošanā;
2.1.2. ģimenēm (personām) dzīves kvalitātes uzlabošanai.
2.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir
deklarējušas un dzīvo Saldus novadā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
2.3. Šie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešo punktu, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība,
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izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, ja uz attiecīgo lēmuma pieņemšanas brīdi pietiek
finanšu līdzekļi citu pašvaldības sociālo pabalstu izmaksai.
2.5. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais
pārstāvis personīgi vēršas Aģentūrā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz
attiecīgus dokumentus, uzrādot oriģinālus.
2.6. svītrots ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§).
2.7. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību nodrošināšanai.
3. Pabalstu piešķiršanas kārtība
3.1. Sociālo palīdzību klientam sniedz, izvērtējot viņa ienākumus un
materiālo stāvokli, pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu”, un paredzot katra klienta individuālu līdzdarbību
atbilstoši likumam „Par sociālo drošību”.
3.2. Lai saņemtu pabalstu, Aģentūrā pēc personas deklarētās dzīvesvietas jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošus dokumentus:
3.2.1. strādājošās personas - izziņu par ienākumiem no algota darba,
par pēdējiem trīs mēnešiem;
3.2.2. bezdarbnieki - izziņu no Nodarbinātības Valsts aģentūras Saldus filiāles par bezdarbnieka statusu. Ja persona saņem pabalstu - izziņu
no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta apmēru pēdējo
trīs mēnešu laikā;
3.2.3. pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām - izziņu no Valsts
Sociālās apdrošināšanas aģentūras par saņemto pensijas apmēra lielumu;
3.2.4. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus izziņa 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 pēc pieprasījuma u.c.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
3.2.5. tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, zvērināta tiesu
izpildītāja apliecinājums par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, apturēšanu;
3.2.6. dokumenti par īres un komunāliem rēķiniem, atsevišķi uzrādot
ģimenes personīgos maksājumus pa mēnešiem;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
3.2.7. dokumenti par izdevumiem ārstēšanai un medikamentu iegādei - ārsta izziņa par veselības stāvokli, ārstniecības, rehabilitācijas iestādes izraksts;
3.2.8. no 15 gadu līdz 18 gadu vecumam bērniem izziņa no mācību
iestādes;
3.2.9. augstskolas studējošiem dienas nodaļas studentiem izziņa no
mācību iestādes;
3.2.10. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, dzimšanas
apliecība, vadītāja apliecība) personas invaliditātes apliecība vai citi dokumenti pēc Aģentūras darbinieku pieprasījuma;
3.2.11. ja persona pēc palīdzības Aģentūrā vēršas pirmo reizi, pēc
darbinieku pieprasījuma jāuzrāda izziņu par deklarēto dzīvesvietu.
3.3. Piešķirot pabalstu, tiek ņemta vērā arī valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esoša informācija,
pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas dati un līdzdarbības pienākumu pildīšana.
3.4. svītrots ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§).
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
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4. Pašvaldības izmaksājamo sociālās palīdzības pabalstu saņēmēji
4.1. Par sociālās palīdzības pabalsta saņēmēju atzīstamas šādas ģimenes un personas:
4.1.1. ģimene (persona), kura ir atzīta par trūcīgu saskaņā ar Ministru
kabineta 2012. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”;
4.1.2. ģimene ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, (turpmāk tekstā – ģimene ar
bērniem) un ģimenes vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 126,-;
4.1.3. ģimene (persona), kurā ir vismaz viens pieaugušais darbspējas
vecumā (turpmāk tekstā – ģimene) un kuras vidējie ienākumi mēnesī uz
katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 126,-;
4.1.4. vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošs pensionārs vai pilngadīga persona ar invaliditāti (turpmāk tekstā –
vientuļš pensionārs vai invalīds), kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 160,-;
4.1.5. nestrādājošs pensionārs vai persona ar invaliditāti (turpmāk
tekstā – pensionārs vai invalīds), kura dzīvo atsevišķi no bērniem un
kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls
140,-;
4.1.6. ģimene, kurā kopā dzīvo tikai nestrādājoši pensionāri vai personas ar invaliditāti (turpmāk tekstā – ģimene, kurā tikai pensionāri vai
invalīdi), kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā mēnesī nepārsniedz Ls 140,-”.
4.2. Izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu, papildus Ministru kabineta 2012. gada 30.
marta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam, neuzskata:
4.2.1. zemi un mežu, kuru platība nepārsniedz 2,5 ha, un ēkas, kuras
nav apdzīvojamas;
4.2.3. vienu garāžu;
4.2.3. vienu vieglo automobili vai motociklu, vai mopēdu, vai motorolleru, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī vienu velosipēdu
katram ģimenes loceklim.
4.3. Šo saistošo noteikumu 4.1.2. - 4.1.6. apakšpunktā norādītā ģimene (persona) atzīstama par sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju, ja:
4.3.1. tai nepieder, kā arī nav lietošanā, īpašums, izņemot sekojošus
gadījumus:
4.3.1.1. ģimenei (personai) pieder viens nekustamais īpašums vai tā
daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, kā arī zeme un mežs,
kuru platība nepārsniedz 2,5 ha un ēkas, kuras nav apdzīvojamas;
4.3.1.2. tai kā lietotājam vai nomniekam apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums līdz 2,5 ha. Nomā un lietošanā nedrīkst būt dzīvojamā
platība vai ēkas, kurās pieprasītājs un pārējās personas nedzīvo;
4.3.1.3. tai pieder viena garāža;
4.3.1.4. tai kā īpašniekam vai turētājam pieder viens vieglais automobilis vai motocikls vai mopēds vai motorollers, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim;
4.3.2. tai pārraudzībā ir bērna nekustamais īpašums, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar to rīkoties;
4.3.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, izņemot
bērna naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
4.3.4. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
4.3.5. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;
4.3.6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
4.3.7. tā nav izsniegusi aizdevumu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
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(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012. gada
23. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012. gada
27. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18 40.§))
5. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
5.1. Ja persona nepilda Latvijas Republikas 07.09.1995. likuma “Par
sociālo drošību” V nodaļā noteiktos personas līdzdarbības pienākumus,
Aģentūra var atteikt pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.
5.2. Galvenie atteikuma un pabalsta izmaksas pārtraukšanas vai samazināšanas iemesli:
5.2.1. ģimenes locekļi atsakās no līdzdarbības savas situācijas uzlabošanā, atsakās no medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās un rehabilitācijas pasākumiem, nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
5.2.2. kāds no ģimenes (mājsaimniecības) locekļiem atsakās iesniegt
pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
5.2.3. darbaspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā vai arī zaudējusi bezdarbnieka statusu;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
5.2.4. tiek sniegtas nepatiesas ziņas, tad Aģentūra ir tiesīga pabalstu
atteikt uz sešiem mēnešiem;
5.2.5. ja pabalsta pieprasītājs ir administratīvi sodīts, pabalsts tiek
atteikts uz laiku līdz administratīvā soda samaksai;
5.2.6. persona ir pašnodarbināta un sešu mēnešu laikā darba izpeļņa
vai dienā nostrādāto stundu tarifa likme ir mazāka nekā noteikts MK noteikumos par minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros
un minimālo stundas tarifa likmi;
5.2.7. izvērtējot ienākumus, ģimene (persona) nav atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
5.2.8. svītrots ar Saldus novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 14, 3.§));
5.2.9. ja piešķirtais pabalsts nav izlietots paredzētajam mērķim;
5.2.10. ja persona vai ģimene neizmanto visus viņas rīcībā esošos
resursus un iespējas dzīves apstākļu uzlabošanai;
5.2.11. pabalstu nepiešķir vecākiem par bērnu, ja saņemts bāriņtiesas atzinums par to, ka ģimenē bērnu faktiski nekopj un neaudzina, ja
bērns ievietots sociālā institūcijā un atrodas tās apgādībā, ja pārtrauktas
aprūpes tiesības.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
5.2.12. ja pieprasītājs jebkurā statusa periodā atsakās no pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas un līdzdarbības.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012. gada
23. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 4.§))
6. Pabalstu veidi
6.1. Pamata pabalsts - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai (turpmāk tekstā - „GMI”).
6.2. Dzīvokļa pabalsts
6.3. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē.
6.4. Citi pabalsti:
6.4.1. Ģimeņu pabalsts.
6.4.2. Veselības pabalsts.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.4.3. svītrots ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 4 3.§).
6.4.3.¹ Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā:

6.4.3¹.1. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes
vai iepriekš neparedzami apstākļi, tai skaitā ģimenes locekļa nāve) piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un
tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas
ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
6.4.3¹.2. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk
kā trīsdesmit kalendāro dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās brīža
un klāt pievienoti situācijas apliecinošie dokumenti.
6.4.3¹.3. Pabalstu ārkārtas situācijā stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu gadījumā piešķir līdz Ls 500 vienai ģimenei (personai).
6.4.3¹.4. Pabalstu apbedīšanai personas nāves gadījumā piešķir līdz
Ls 160 personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris Saldus novada
iedzīvotājs, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu.
6.4.3¹.5. Ja mirusi persona, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par Ls 160,-,
personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu – šī
pabalsta iztrūkstošo starpību līdz Ls 160,- .
6.4.3¹.6. Ja neviena persona nav uzņēmusies veikt apbedīšanu, Aģentūra slēdz vienošanos ar juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu, izmantojot pabalstam paredzētos līdzekļus.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
(GMI)
6.1.1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi
dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.1.2. GMI līmeņa lielumu katru gadu nosaka LR Ministru kabinets.
6.1.3. Pabalsts tiek izmaksāts naudā vai daļēji vai pilnībā tiek aizstāts
ar šajos noteikumos minēto pakalpojumu apmaksu.
6.1.4. Pabalstu piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei (personai)
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss. Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.1.5. Pašvaldība ar pieprasītāju noslēdz vienošanos, kurā paredz pieprasītājam un darbspējīgajiem ģimenes locekļiem pildāmos līdzdarbības
pienākumus. Noslēdzot vienošanos, pieprasītājs un, ja nepieciešams, arī
Iztikas līdzekļu deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi rakstiski apliecina gatavību pildīt likumā noteiktos līdzdarbības pienākumus.
Atzīmes par līdzdarbības pienākumu izpildi vai neizpildi vai par minētās
vienošanās pārkāpumiem sociālā darba speciālists ieraksta vienošanās
dokumentā.
6.1.6. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pieprasītāja Iztikas līdzekļu
deklarāciju/iesniegumu, tiesības saņemt pabalstu apliecinošiem dokumentiem un rakstiski noslēgto vienošanos. Pabalstu piešķir no mēneša,
kad saņemts iesniegums un tiesības saņemt pabalstu apliecinošie dokumenti.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.1.7. Pabalstu izmaksā katru mēnesi.
6.2. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai un kurināmā iegādei
6.2.1. Pabalsts tiek piešķirts šo noteikumu 4.1.punkta apakšpunktos
minētajām personām (ģimenēm), kuras dzīvo Saldus novada centrālajai
siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās dzīvojamās mājās, kā arī dzīvojamās mājās, kurās ir malkas vai cita individuālā apkure.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
6.2.2. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai no 1. oktobra līdz 1. mai-
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jam tiek piešķirts vienreiz apkures sezonas laikā dzīvojamās telpas īres
maksas (apsaimniekošanas maksas) par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
6.2.3. Dzīvokļu pabalstu pārskaita īres un komunālo pakalpojumu
sniedzēju kontā, izņemot pabalstu kurināmā iegādei, ko pabalsta pieprasītājam pārskaita uzrādītajā kontā.
6.2.4. Pabalsts kurināmā iegādei vai individuālās apkures daļējai apmaksai tiek piešķirts dzīvoklim vai mājai, kurai nav pieslēgta centrālā
siltumapgādes sistēma, bet ir malkas apkure vai cita individuālā apkure
pēc 6.2.8. punktā noteikto dokumentu izvērtēšanas:
6.2.4.1. Pabalsta apmērs kurināmā iegādei uz mājsaimniecību ir Ls
70.- vienu reizi gada laikā. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei dalītām
mājsaimniecībām, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā, maksā ½ no pabalsta apmēra kurināmā iegādei.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012. gada
23. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 4.§))
6.2.4.2. Pabalsta apmērs citas individuālās apkures daļējai apmaksai
uz mājsaimniecību ir Ls 70.- vienu reizi apkures sezonas laikā.
6.2.5. Centrālās apkures dzīvoklim pabalsts tiek piešķirts uz vienu
mājokli (dzīvokli) vienreiz gadā un tā kopējā summa nedrīkst pārsniegt
Ls 100, ņemot vērā komunālo un īres rēķinu kopsummu, bet ne vairāk
kā trīs mēnešus apkures sezonā. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā dalītām mājsaimniecībām, kuras dzīvo vienā mājoklī (dzīvoklī), maksā ½
no aprēķinātās pabalsta summas.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012. gada
23. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 4.§))
6.2.6. svītrots ar Saldus novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 14, 3.§)).
6.2.7. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu un noteiktu dzīvokļa pabalsta
apmēru, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai
dzīvokļa īpašnieks) par kārtējā gada apkures sezonu, iesniedz šo noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos minētos dokumentus un:
6.2.7.1. ja ir tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvokļa, iesniedz apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu;
6.2.7.2. pēdējo 3 mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis;
6.2.7.3. spēkā esošu īres līgumu.
6.2.8. AĢENTŪRAI ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus, kuri
nepieciešami, lai izvērtētu dzīvokļa pabalsta piešķiršanas likumību un
izlases kārtībā veikt dzīvokļa pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļu apsekošanu, sastādot apsekošanas aktu.
6.2.9. Dzīvokļa pabalstu apkures sezonai, kurināmā iegādei vai cita
individuālā apkurei nepiešķir vai pārtrauc izmaksu, ja ir spēkā vismaz
viens no šādiem nosacījumiem:
6.2.9.1. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uzturlīgums;
6.2.9.2. dzīvoklis, kam ir pieslēgta centrālā siltumapgādes sistēma ir
privatizēts uz trešās personas vārda, vai par to ir sastādīts testaments vai
noslēgts uzturlīgums, kā arī dzīvoklis vai māja (mājas daļa) ar malkas
apkuri vai citu individuālo apkuri ir privatizēta uz trešās personas vārda
vai par to ir sastādīts testaments vai noslēgts uzturlīgums.
6.2.9.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa;
6.2.9.4. svītrots ar Saldus novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 14, 3.§));
6.2.9.5. persona sniedz nepatiesas ziņas;
6.2.9.6. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
6.2.9.7. palīdzības pieprasītājs nemaksā par mājokli savu maksājumu
daļu ilgāk par trīs mēnešiem;
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6.2.9.8. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā
vecumā neveic Aģentūras noteiktos līdzdarbības pienākumus;
6.2.9.9. svītrots ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 4 3.§);
6.2.9.10. svītrots ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 4 3.§);
6.2.9.11. Īpašnieks vai īrnieks, kurš savus nekustamos īpašumus pats
faktiski neapdzīvo/neizmanto, vai ir nodevis to/-s apakšīrē vai citas personas lietošanā.
6.2.10. Dzīvoklim, kam pašvaldība piešķīrusi sociālā dzīvokļa statusu, 1/2 no ikmēneša maksājumiem par īri un komunālajiem pakalpojumiem sedz Aģentūra no saviem budžeta līdzekļiem, bet papildus nemaksā pabalstu kurināmā iegādei.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 23.08.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 4.§))
6.3. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē
6.3.1. Pabalstu bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē piešķir trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm.
6.3.2. Pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa laika posmu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 4.§))
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 23.08.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 4.§))
6.3.3. Katru mēnesi pabalsta summa tiek aprēķināta pēc izglītības
iestādes piestādītās izziņas par skolēna individuālo skolas apmeklējumu.
6.3.4. Pabalstu bērnu ēdināšanai apmaksā līdz Ls 1,10 dienā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 25.10.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, 37.§))
6.3.5. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no citiem saņemtajiem sociālās palīdzības veidiem.
6.3.6. Pabalstu var piešķir izvērtējot ienākumus, bet neizvērtējot īpašumus.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
6.4. Citi pabalsti:
6.4.1. Ģimeņu pabalsts
6.4.1.1. Ģimeņu pabalstu piešķir trūcīgām ģimenēm (personām),
kuras nesaņem GMI pabalstu, izskatot katra klienta pieprasījumu pēc
nepieciešamās palīdzības:
6.4.1.2. pabalstu pārtikas iegādei, vai izsniedzot pārtikas talonus
piešķirtā pabalsta ietvaros.
6.4.1.3. pabalstu skolas piederumu iegādei – vienu reizi gadā,
pamatojoties uz AĢENTŪRAS sēdes lēmumu;
6.4.1.4. pabalsts citas situācijas atrisināšanai;
6.4.1.5. pabalsts dokumentu noformēšanai.
6.4.1.6. Ģimeņu pabalstu piešķir uz trīs mēnešiem, ko var izteikt
viena maksājuma veidā. Pabalsta apmērs vienai ģimenei mēnesī nevar
pārsniegt:
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
- daudzbērnu ģimenēm pie bērnu skaita:
3 - Ls 17.-;
4 - Ls 20.-;
5 – Ls 23,-;
6 – Ls 25,-;
7 – Ls 27,-;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
pārējām ģimenēm - Ls 15.- mēnesī.
6.4.1.7. Pabalstu var saņemt divas reizes gada laikā ar noteikumu, ka starp pabalsta piešķiršanas reizēm ir ne mazāk kā seši mēneši.
6.4.2. Medikamentu iegādes pabalsts
6.4.2.1. svītrots ar Saldus novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§)).
6.4.2.2. Veselības pabalsts tiek izmaksāts, nepārsniedzot Ls 50 kalendārā gada laikā vienai personai.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 3.§))
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.4.2.3. Pabalsta saņemšanai personai var pieprasīt ārsta izrakstītas receptes un rēķina (čeka) kopijas ar personas rekvizītiem.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)
6.4.3. Vienreizējs pabalsts iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un atsevišķu situāciju atrisināšanai, kurus piešķir Sociālo jautājumu komisija vai
Aģentūras direktors apstiprinātā budžeta ietvaros.
6.4.3.1. 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.
6.4.3.2. Komisijai ir tiesības piešķirt vienreizējus pabalstus ģimenēm (personām) iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un atsevišķu situāciju atrisināšanai, ja netiek apmierinātas personas (ģimenes) pamatvajadzības.
6.4.3.3. Pabalstu piešķir līdz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mājsaimniecībai.
7. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
7.1. Atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
7.2. Ja persona nav apmierināta ar atteikumu piešķirt pabalstu vai ar piešķirtā pabalsta apjomu, tā Aģentūras sēdes lēmumu var apstrīdēt Saldus
novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).
8. Noslēguma jautājumi
8.1. svītrots ar Saldus novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 6 57.§))
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 20.04.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 3.§)

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Paziņojums par Saldus novada teritorijas
plānojuma 2013. - 2025. gadam pilnveidotās
1. redakcijas publisko apspriešanu
Saldus novada pašvaldība informē, ka 2012. gada 18. decembra sēdē
tika pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.
-2025. gadam pilnveidotās 1. redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr. 21, 2§.).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.01.2013. līdz
27.01.2013.
Ar Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam pilnveidoto 1. redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv un SIA „Metrum”
mājas
lapā
http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibasplanosana/?id=153.
Rakstiskas atsauksmes var iesniegt līdz 27.01.2013. Saldus novada
pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Plānošanas
nodaļā, Avotu ielā 12, Saldū, Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu telpās katru darba dienu darba laikā vai nosūtīt pa pastu, e-pastu
dome@saldus.lv .
Saldus novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Saldus novada
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” (Vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024) ietvaros.

Paziņojums par Saldus novada attīstības
programmas apstiprināšanu
Saldus novada pašvaldība paziņo, ka ar 2012. gada 18. decembra
Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada attīstības programmas un vides pārskata 2013. - 2020. gadam apstiprināšanu ” (protokola
Nr. 21., 1.§) ir apstiprināta Saldus novada attīstības programma 2013. 2020. gadam. Izstrādātājs: SIA „AC Konsultācijas”, Balasta dambis 70a
-1, Rīga, pēc Saldus novada pašvaldības pasūtījuma, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, tālr. 63807280, mājas lapas adrese internetā http://
www.saldus.lv
Ar plānošanas dokumentu, vides pārskatu, atzinumu par vides pārskatu, informāciju par termiņiem vides monitoringa ziņojuma sniegšanai, informatīvo paziņojumu, sabiedrība var iepazīties Saldus novada
pašvaldības mājas lapā http://www.saldus.lv/4798/dokumenti0/ vai Saldus novada pašvaldības Plānošanas nodaļā, kas atrodas Avotu ielā 12,
Saldū.
Saldus novada attīstības programma un Vides pārskats izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” (Vienošanās Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024) ietvaros.
Informāciju sagatavoja teritorijas plānotāja Zane Štencele

Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības
plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zariņa-Skapste,
tālr.:63807909, mob. tālr: 25479824
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Noslēgts līgums par Ezeres pagasta
izgāztuves „Vecās grantsbedres” tehniskā
projekta izstrādi

Noslēgts līgums par Pampāļu pagasta
izgāztuves „Pampāļi” tehniskā projekta
izstrādi

Saldus novada pašvaldība 20.12.2012. ir noslēgusi līgumu Nr. 6.2.49/4.2-7.2/781/1 „Tehniskā projekta izstrāde Saldus novada Ezeres
pagasta „Vecās grantsbedres” izgāztuves rekultivācijai” (iepirkuma ar
identifikācijas Nr. SNP 2012/66).
Līguma izpildītājs ir SIA „LL Premium Designs”.
Līguma cena bez PVN ir Ls 1400.
Līguma termiņš – 3 mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
Iepirkums tika veikts: projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres” Nr.84488/5439/VNPP rekultivācija” (Nr. 3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/
VARAM/005) ietvaros.

Saldus novada pašvaldība 20.12.2012. ir noslēgusi līgumu Nr. 6.2.48/4.2-7.2/782/1 „Tehniskā projekta izstrāde Saldus novada Pampāļu
pagasta „Pampāļi” izgāztuves rekultivācijai” (iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP 2012/66).
Līguma izpildītājs ir SIA „LL Premium Designs”.
Līguma cena bez PVN ir Ls 1400.
Līguma termiņš – 3 mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
Iepirkums tika veikts:
projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada
Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija” (Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/007) ietvaros.

Kontaktpersonas:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Samata
ginta.samata@saldus.lv
Saldus novada pašvaldības projekta vadītāja asistente Zane Štencele
zane.stencele@saldus.lv

Kontaktpersonas:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Samata ginta.samata@saldus.lv
Saldus novada pašvaldības projekta vadītāja asistente Zane Štencele
zane.stencele@saldus.lv

PROJEKTU „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Ezeres
pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres” Nr. 84488/5439/VNPP rekultivācija”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ
PROJEKTA IETVAROS IR SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA. PROJEKTA
ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU
NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

PROJEKTU „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada
Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” Nr. 84768/1469/VNPP rekultivācija” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ
PROJEKTA IETVAROS IR SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA. PROJEKTA
ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU
NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēgts līgums par Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi” tehniskā projekta izstrādi
Saldus novada pašvaldība 20.12.2012. ir noslēgusi līgumu Nr. 6.2.-50/4.2-7.2/783/1 „Tehniskā projekta izstrāde Saldus novada Rubas pagasta
„Mēra kapi” izgāztuves rekultivācijai” (iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP 2012/66).
Līguma izpildītājs ir SIA „LL Premium Designs”.
Līguma cena bez PVN ir Ls 900.
Līguma termiņš – 3 mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
Iepirkums tika veikts:
projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi” Nr.84828/1431/VNPP rekultivācija” (Nr.
3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/006) ietvaros.
Kontaktpersonas:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Samata ginta.samata@saldus.lv
Saldus novada pašvaldības projekta vadītāja asistente Zane Štencele zane.stencele@saldus.lv
PROJEKTU „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi” Nr. 84828/1431/VNPP rekultivācija” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA. PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS,
FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
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KULTŪRA
Saldus novada kultūras darbinieku svētki
Decembrī notika gadskārtējie Saldus novada Kultūras darbinieku svētki, kuros pulcējas šai profesijai
piederīgie - kultūras darba organizatori, bibliotekāri, mākslas un mūzikas skolu pedagogi, muzeja darbinieki.
Katra nozare rezumēja gada ievērojamākos notikumus un veiksmes.
Svētkos augstāko atzinību - Saldus novada goda nosaukumu „Gada kultūras darbinieks”- saņēma Saldus
novada pašvaldības kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja.
Paldies par sadarbību A/S „SEB Banka”, kura jau astoto reizi Gada kultūras darbiniekam pasniedza naudas balvu.
Informāciju sagatavoja kultūras darba vadītāja Zaiga Vēja

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Decembris sākās ar NVO konferenci, kurā no Kursīšu pamatskolas
piedalījās mazpulka „Bitīte” dalībnieki Emīls Romanis un Raima Brigita Radze, un mazpulku vadītāja Iveta Strikasa. Piedzīvojām ne tikai
izglītojošas nodarbības, jautrus brīžus, tiekoties ar draugiem un sadarbības partneriem, baudot koncertu, bet arī priecīgu pārsteigumu, saņemot
balvu par vides un dabas saudzēšanas pasākumiem, ko esam veikuši.
Līdz ar Adventes sākumu sākas arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Šogad Adventes vainagu veidoja visu klašu darinātie vainadziņi.
Gandrīz visu mēnesi līdz pat svētkiem rotājām telpas. Tapa eglītes,
eņģeļi, sniegavīri, sniegpārslas un citi rotājumi. 8. klase priecājās par
to, ka visa skola iesaistījās zāles rotājumu detaļu griešanā, bet lielo un
darbietilpīgo dekorēšanu gan atbildīgi un nopietni veica paši. Viņi šogad
bija visnoslogotākie, jo arī organizēja lielo skolas Laimes aku. Skolotāja
Aija Slūtiņa un skolotāju palīdze Laima Šatika ar satraukumu gaidīja 10.
decembri, kad bija jāiesniedz kādā no tekstiltehnikām darināti taisnstūra
auduma gabaliņi nākamā gada simbola veidošanai. Sanāca milzīga čūska. Kopš Ziemassvētku pasākuma tiek gaidīti ieteikumi tās vārdam.
7. decembrī notika divi pasākumi – Latvijas Mazpulku rīkotā jauniešu organizāciju konference Jelgavā, uz kuru devās mazpulka meitenes
kopā ar vadītāju, un labdarības akcijas noslēgums Saldū „Uzdāvini prieku!”, kurā iesaistījās arī mūsu skolas zīmētāji. Šogad priecēja iespēja
tiem pievienot arī eglīšu rotājumus vai ko citu ar Ziemassvētkiem saistītu. Ļoti mīļas bija BJC sagatavotās pateicības – eglītes.
18. decembrī skolā fotografējāmies.
8. decembrī 1., 2. un 3. klase devās uz muzeju Saldū un lietišķās
mākslas studiju „Saldus”. Muzejā aplūkojām izstādi, mācījāmies atšķirt
tekstiltehnikas, paši darboties, lai pagatavotu sev rotaļlietu, rotu, ko citu
skaistu, bet studijā uzzinājām, kā top audumi, kā strādā klūdziņu pinēji.
Pēdējā nedēļa tika pavadīta mēģinājumos, pēdējos Ziemassvētku
dāvanu gatavošanas un saiņošanas darbos, liecību rakstīšanā, klašu un
skolas egles rotāšanā.
Lai mums un jums laimīgs Jaunais gads! Lai veicas viss, ko darām
no sirds!
Informāciju sagatavoja Kursīšu pamatskolas ārpusklases darba
organizatore Iveta Strikasa
1. decembrī Kursīšos sākās starppagastu sporta spēles “Dienvidi”.
Pirmā disciplīna, kurā sacentās pagasta sportisti, bija zolīte. Zolītē kopumā piedalījās 68 dalībnieki — Kursīši (9), Ezere (11), Nīgrande (12),
Vadakste (7), Zaņa (19), Jaunauce (5) un Ruba (5). No visiem spēlētājiem septiņas bija sievietes. Sīvā cīņā kopvērtējumā vietu sadalījums pa
pagastiem šāds: 1. vieta — Nīgrande, 2. vieta — Ezere 3. vieta — Zaņa,
4. vieta — Jaunauce, 5. vieta — Kursīši, 6. vieta – Vadakste, 7. vieta Ruba. Jāsaka gan, ka starp 1. un 2. vietu, kā arī starp 4. un 5. vietu bija

tikai viena punkta atšķirība.
2. decembrī kultūras darba organizatore sadarbībā ar bibliotēkas vadītāju Ziemassvētku gaidīšanas laikā bibliotēkā rīkoja pasākumu ciklu
„Rūķu darbnīcas”. Pirmajā nodarbībā skolotājas Ivetas Strikasas vadībā
veidojām Adventes vainagus un gatavojām dāvanas. Lai gan cilvēku nebija daudz, tie, kas bija atnākuši, nenožēloja un pašu rokām izgatavoja
svētku dekorus.
8. decembrī Kursīšos bija dubulti svētki - ansambļa „Allegro” divu
gadu jubileja un eglītes iedegšanas pasākums. Kursīšu ansamblis uzstājās ar plašu dziesmu programmu no sava repertuāra, kā arī saņēma
apsveikumus no draugu kolektīviem – divas dziesmas katra kolektīva
izpildījumā. Viesos sabraukuši bija ansambļi no Jaunauces, Ezeres, Rubas un Zaņas. Pasākumu vadīja un savu apsveikumu dāvāja arī Ziemassvētku rūķi no amatierteātra „Kodols”. Draugu kolektīvi pēc pasākuma
izklaidējās kopīgā ballītē.
17. decembrī Kursīšu pirmskolas izglītības grupās notika Ziemassvētku pasākums bērnudārza bērniem un mazākajiem kursīšniekiem.
Bērnudārza bērni un audzinātājas bija sagatavojuši priekšnesumus –
dziedāja, dejoja, spēlēja teātri un kopīgi gaidīja Ziemassvētku vecīti.
22. decembrī Kursīšu pagasta Jaunajā zālē notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums „Pār kalniem, pār lejām Ziemassvētki nāk”,
kura ietvaros notika Rūķu tirdziņš un ziemas saulgriežu ieskandināšana kopā ar folkloras kopu „Pampāļi”. Pasākuma laikā varēja iegādāties
dažādas dāvanas, ko sarūpējuši Kursīšu pagasta iedzīvotāji un tirgotāji
no kaimiņu pagastiem – bišu produkciju, keramiku, pašdarinātas rotaslietas, kartiņas, grāmatas. Pasākuma noslēgumā ar dziesmām, dejām
un rotaļām apmeklētājus priecēja budēļi no folkloras kopas „Pampāļi”.
Kopīgi ar budēļiem lustējāmies, izdziedājāmies, iepazinām Pampāļu
folkloru un Saldus novadā pierakstītās dziesmas un rotaļas. Pasākumu
organizēja kultūras darba organizatore un bibliotēkas vadītājs projekta
„No tautas pūra lādes” ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF)
finansiālu atbalstu.
27. decembrī Kursīšu pagasta pārvalde uz Ziemassvētku pasākumu
aicināja pagasta seniorus. Ar interesantiem priekšnesumiem kursīšniekus priecēja Saldus pagasta Dienas centra pensionāri. Skanīgu un muzikālu apsveikumu bija sagatavojis Kursīšu vokālais ansamblis „Allegro”.
Dāvanas un apsveikumus dalīja Ziemassvētku vecītis. Paldies par pasākumu Kursīšu pagasta sociālajām darbiniecēm – Ingai Ķempelei un Ivetai Beinarovičai, dienas centra vadītājai Inatai Zeniņai, kultūras darba
organizētājai Kristīnei Bukai un pagasta pārvaldei.
2012. gada nogalē Kursīšu bibliotēka divu projektu rezultātā ieguvusi grāmatu papildinājumu bibliotēkas fondam. Projektā „Jaunu grāmatu
iegāde Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām”, ko realizē Saldus pilsētas bibliotēka, iegūtas 10 grāmatas par kopējo summu 74.60 Ls –Inese
Zandere „Pūces svinības”, Inese Zandere „Līze Analīze un citi slimnīcas
skaitāmpantiņi”, Jans Brokens „Nelegālie pasažieri”, Ēriks Hānbergs
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„Janeks uzmeklē Birznieku”, Arturs Heniņš „Tur pērkons nikni jodus
dzenā”, Ulfs Eriksons „Stikla cilvēki”, Nora Ikstena „Besa”, Arno Jundze „Gardo vistiņu nedēļa”, Ulfs Starks „Diktators”, Lielais pasaules
atlants.
Projektā „Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu
žūrija” Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās”, ko realizē LNB Bērnu literatūras centrs, iegūtas
5 grāmatas par kopējo summu 15.92 Ls - Ruta Skrebele „Palaidnību
karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”, Sampē-Gosinī „Mazais Nikolā”, Ulfs
Starks „Diktators”, Māra Cielēna „Krupītes”, Maija Laukmane „Gar
ausīm skrien vējš”. Abu projektu finansētājs ir VKKF. Visi lasītāji un
interesenti aicināti iepazīties ar grāmatām un lasīt tās Kursīšu bibliotēkā
- informācijas centrā.
Informāciju sagatavoja Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas
centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagastā
Decembris Lutriņu pagasta dzīvē bija intensīva darba mēnesis. Sociālā dienesta darbinieces organizēja labdarības akciju „Dāvināšanas
prieks” vientuļajiem pensionāriem. Tajā aktīvi iesaistījās skolotāji un
skolēni. Paralēli tam skolas mazpulcēni Guntas Romules vadībā gatavoja apsveikumus, cepa piparkūkas un devās uz pansionātu „Ābeles”
iepriecināt tā iemītniekus.
14. decembrī Lutriņu klubā notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts
„Piparkūku balle”. Koncertu ieskandināja Nacionālo bruņoto spēku
bigbends no Liepājas. Mums bija iespēja ne tikai baudīt jaukās mūzikas skaņas, bet arī ieraudzīt dažādus neparastus mūzikas instrumentus.
Koncertu vadīja kāda „ņipra lauku māju saimniece no kaimiņu pagasta”
(Dace Blathena), kura bija ļoti informēta par lauksaimnieku un lutriņnieku dzīves aktualitātēm. Viņa dejoja līdzi gan Jaunlutriņu seniorēm
„Senlejas”, gan „cepa piparkūkas”, kamēr dejoja Druvas vidusskolas
deju kolektīvs „Puzurs”, Jaunauces jauniešu deju kolektīvs, Saldus profesionālās skolas deju kolektīvs „Rota” un Lutriņu pagasta jauniešu deju
kolektīvs „VILKS”. Pārdomas par svētku būtību un sūtību raisīja emocionālā miniatūra Ineses Kočetkovas režijā un amatierteātra „Atvars”
izpildījumā. Visi kolektīvi kā Ziemassvētku dāvanu saņēma lielas piparkūkas, kuras cepa „Vītolu” saimniece Mairita Šulca.
15. decembrī koncertakcijas „Ziemassvētku roze” ietvaros Lutriņu
klubā viesojās vokālā grupa „Spārni” Aivara Brīzes vadībā, Elita Veidemane un Uldis Gailītis. Skanēja pazīstamas Ziemassvētku dziesmas,
kurām klausītāji labprāt dziedāja līdzi un pārdomas raisīja gan Bībeles
teksti, gan dzejas rindas.
Gada nogalē Lutriņu klubā ne tikai dziedāja un dejoja, bet arī remontēja. Tā rezultātā ielikti četri jauni logi un daļēji nomainīts jumts. Pārējā
jumta daļas nomaiņa plānota šajā gadā.
22. decembrī notika pasākums „Mazo rūķu Ziemassvētki”. Tas paredzēts mazuļiem, kas neapmeklē bērnu dārzu, bet ir deklarēti pagastā. Svētku noskaņu radīja amatierteātris „Atvars” un pirmsskolas bērnu
deju kolektīvs „Sprīdīši”. Pēc tam mazie dejotāji aicināja uz rotaļām
un kopīgu dancīti savus jaunākos brāļus un māsas. Tam sekoja dāvanu
dalīšana un fotografēšanās ar Ziemassvētku vecīti.
22. decembra vakarpusē jauniešu deju kolektīvs „VILKS” veica svarīgu rituālu – bluķa vilkšanu. Lai atbrīvotos no aizejošā gada neveiksmēm un jauno gadu vadītu veiksmīgāk un jaukāk ar dūdu un pannu skaņām, pārģērbušies līdz nepazīšanai, vēlējāmies veiksmīgu kluba jumta
pilnīgu nomaiņu un jaunus tautas tērpus, lai varētu aizbraukt uz dziesmu
un deju svētkiem Rīgā. Pēc tam bluķis, kā pieklājas, tika sadedzināts.
23. decembrī tika organizēts brauciens uz Liepājas teātri, kur baudījām Ziemassvētku koncertu „Tavas bagātības būs tur, kur būs tava
sirds”.
27. decembrī uz pasākumu „Baltie Ziemassvētki” tika aicināti senio-
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ri, kuriem šajā gadā bija apaļas un lielas (pāri 90 gadiem) jubilejas. Tādi
pavisam mūsu pagastā bija 35 cilvēki. Atnākušos gaviļniekus sveica pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Ezermale. Dāvanās bija sarūpētas „Pampāļu podu” darinātas suvenīru bļodiņas ar uzrakstu “Lutriņi 190”, jo tas
ir jubilejas gads ne tikai šiem cilvēkiem, bet arī mūsu pagastam.
Jubilārus priecēja mazie „Kāpēcīši” un viņu vadītāja Jana Jansone ar
savām dziesmām, „Sprīdīši” Lienes Tarasovas vadībā ar savām dejām,
bet viesis no Rīgas Jānis Bombizo sniedza skaistu koncertu uz vibrafona. Tos ļaudis, kas veselības stāvokļa dēļ neieradās uz pasākumu, pārvaldes vadītāja un rūķis apciemoja nākamajā dienā un aizveda sagatavotās
dāvanas.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita
Pileniece
Bibliotēkas darbā janvāris ir saspringts mēnesis. Kā mēs paši bibliotekāri sakām – jāsavelk visi cipari kopā – gada kopējais lietotāju,
apmeklējumu un izsniegumu skaits. Statistikas veidlapa uz 10 lapām
– bibliotēkas darbības apraksts, infrastruktūra, krājuma analīze, finansiālie rādītāji, informācijas tehnoloģijas un digitalizācija, visbeidzot bibliotēkas darba kvalitāte gan ciparos, gan saturiskā pārskatā.
Protams, svarīgi ir arī darba plānošana visa gada garumā un pa ceturkšņiem 2013. gadā.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča
Pieci gadi – daudz vai maz? Tieši tik gadus darbojas biedrība „Lutriņu Sprīdīši”. 2007. gadā kopā sanāca interesentu pulciņš, lai dibinātu
nevalstisku organizāciju. Par savas darbības mērķiem izvirzot pagasta
iedzīvotāju aktivizēšanu, iesaistot sabiedriskās dzīves procesos un uzlabojot savas dzīves kvalitāti, veicināt dažādu pagasta sabiedrību grupu
sadarbību un sadarbību ar citām organizācijām. Jomas, kurās darbojas
biedrība ir vides sakopšana, vēstures un kultūras mantojuma saglabāšana Lutriņu pagastā. Šajos darbības gados īstenoti 8 projekti sadarbībā ar
Cemex, VKKF, KIT, Saldus novada un Saldus novada biedrību atbalsta
fondiem. Ar fondu atbalstu izveidots tūrisma maršruts „Lašupes trīsstūris”, divi plaši dzejas dienu pasākumi „Kurzemes klade”, „Dzejas rīta un
krēslas stunda”, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana – „Gudra
māte, gudra meita”,”Joprojām „Zaļā naģe””, ”Lutriņu klēts”, vides sakopšana – „Līču ozola saime”. Biedrība aktīvi piedalījās Lutriņu pagasta
190. dzimšanas dienas pasākumos 2012. gada vasarā, slēdzot sadarbības
līgumu ar biedrību „Slepenie aģenti” no Tukuma novada.
Gada nogalē biedrības biedri, atbalstītāji un draugi sapulcējās kopā,
lai atskatītos uz paveikto un apspriestu ieceres
Informāciju sagatavoja biedrības vadītāja Ligita Popsujēviča

Pampāļu pagastā
Sirsnīgs sveiciens visiem pampāļniekiem, kuri dzimšanas dienu atzīmēja decembra mēnesī! Lai laba veselība un piepildās vēlēšanās, ko
izteicāt, nopūšot svecītes dzimšanas dienas tortē!
Pašā decembra sākumā atzīmējām Pampāļu folkloras kopas piecpadsmit gadu jubileju. Šajos gados folkloras kopa ar savu darbību, nostiprinājusi pozīcijas Saldus novada folkloras kopu saimē. Piedalījusies
Dziesmu un deju svētkos un vairākos starptautiskos festivālos. Folkloras
kopa kļuvusi par vienu no Pampāļu pagasta simboliem. Saldus novada
dome Pampāļu folkloras kopu apbalvoja ar Atzinības rakstu par tautas
mākslas popularizēšanu.
Liels paldies pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem, ar kuru palīdzību dzimšanas dienas pasākuma abas daļas izvērtās emocionālas un
saistošas. Īpašs paldies A. Pilenieces vadītajai kapelai „Strops”, Saldus
Zaļajai aptiekai, S.I.A. „M.A.J”, Pampāļu veikalam „Zemnieki” un Saldus pārtikas kombinātam.
15. decembrī jau ceturto gadu notika pasākums „Ziemassvētku
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Roze”. Šogad ar lielu aizrautību klausījāmies operdziedātāju Ingu Šļubovsku un kameransambli „Livonija”. Jācer, ka akcijas organizatoriem
pietiks spēka šo pasākumu turpināt! Pēc koncerta iededzām Pampāļu
lielo Ziemassvētku egli, bija arī salūts.
21. decembrī uz Ziemassvētku balli pulcējās Pampāļu pensionāri.
Ieradās Ziemassvētku vecītis un ķekatnieki (folkloras kopa „Virza”).
Pensionāri par skaitītajiem dzejoļiem no vecīša saņēma svētku paciņu.Seniorus sveikt un pasākumu kuplināt bija ieradies aktieris Zigurds
Neimanis. Notika kopīga fotografēšanās.
Pagasta pārvaldes vadītājs izteica cerību, ka Pampāļu senioriem pietiks spēka un veselības vēl ilgus gadus būt aktīviem un ar savu līdzdarbošanos veicināt Pampāļu pagasta dzīves daudzveidību.
22. decembrī pampāļnieki apmeklēja Ziemassvētku koncertu Liepājas teātrī.
Ar krāsainu un ilgu salūtu sagaidījām Jauno, 2013. gadu un Jaunā
gada pirmajā stundā jau dejojām ballē.
Par pagājušo gadu vēlamies izteikt pateicību Pampāļu pagasta pārvaldes darbiniekiem par sapratni un atbalstu kultūras pasākumu organizēšanā. Liels paldies visiem pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem
par atbalstu un sapratni! Lai laba veselība un daudz enerģijas visiem
brīvprātīgajiem palīgiem, bez kuriem nebūtu iedomājama kultūras dzīve
Pampāļos!
Ģimeniski silts un balts bija Ziemassvētku pasākums Pampāļu pamatskolā. Skola bija ietērpta baltā rotā. Koncertā piedalījās gan skolēni, gan
vecāki, gan skolotāji. 18 skolēni saņēma pateicības rakstus par labām
sekmēm. Ar M. Hartmaņa ģimenes, L. Krūmiņas un Pampāļu pagasta
pārvaldes atbalstu šie skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Ziemassvētku
vecītis visiem skolēniem dāvināja saldumu paciņas.
Decembrī notika arī Jauno zeļļu nodarbība 8., 9. klašu skolēniem, ko
organizēja Skrundas arodvidusskola.
PII „Pumpuriņš” telpās notika „Vecāku skoliņa”. Nodarbības tēma
„Spēlēsim kopā teātri”. Mūzikas skolotājas I. Loginas vadībā tika rādīti
teātri ar roku lellēm, krāsainiem cimdiem. Izspēlēja cirku ar suņiem un
baložiem. No krellēm veidoja gleznas. Tika sniegta informācija, kā mājas apstākļos, ar pieejamajiem materiāliem, iestudēt teātra izrādi kopā ar
bērniem. Skaidroja, cik tas ir svarīgi bērna attīstībai.
19. decembrī uz bērnudārzu bija atnācis Lielais Ziemassvētku Rūķis
un atnesis jaunas spēles visām grupiņām. Bērni Rūķim un saviem vecākiem rādīja teātri ar dziesmām un dejām.
Pēc svētku uzveduma ieradās Ziemassvētku vecītis ar saldumiem,
gājām rotaļās.
Decembrī bibliotēkā turpinājās turnīrs novusā. Pašā mēneša sākumā
notika nodarbības, kurās mācīja veidot adventa vainagus. Bibliotēkā uzstādīta iekārta gleznu izvietošana. Pirmais apskatāmais eksponāts Mairas Pastares diplomdarbs mākslas skolu beidzot.
Decembrī bibliotēkā bija apskatāma tematiska izstāde „Mani Ziemassvētki”.
Pampāļu pagasta bibliotekāre visiem lasītājiem, visiem bibliotēkas
apmeklētājiem, visiem pampāļniekiem novēl saticīgu un uzticīgu 2013.
gadu!
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Zaņas pagastā
Visu decembri Dienas centrā norisinājās projekta „Ziemu sagaidot”
radošās nodarbības, kurās mācījāmies darboties ar papīra plastiku, dažādu veidu dekupāžas apguvi, rotaslietu gatavošanu no polimērmāla.
Jebkura veida nodarbībās no visvienkāršākajiem materiāliem rezultātā
sanāca unikāli mākslas darbi, pat vismazākajiem nodarbību apmeklētājiem.
Visiem bija prieks, strādājot ar premo masu, no masas, veidojām dažādas rotaslietas.
Dekupāžu nodarbību laikā vecie skolas krēsli tika pārveidoti par jauniem, krāsainiem, košiem mākslas darbiem. Nodarbību apmeklētāji ar
ļoti lielu interesi un degsmi pārveidoja krēslus, jo turpmāk paši šos krēslus izmantos, apmeklējot Dienas centru.
Papīra plastikas nodarbībās gatavojām arī egles mantiņas Avotu ielas
eglei, kuras apstrādājām ar ārdarbiem paredzēto laku, lai šīs jaukās mantiņas kalpotu ilgākus gadus.
Nodarbības vadīja Ilma Kamkovska un Inta Miceika.
Projekta ietvaros norisinājās pasākums „Ziemas Saulgriežu svētki”
kopā ar Pampāļu folkloras kopu, kuras laikā tika iedegta Avotu ielas
egle. Pasākumu iesākām ar vienu no raksturīgākajām Ziemassvētku tradīcijām – ar bluķa vilkšanu, ieskandinot Zaņas pagasta Kareļu ciemu.
Ejot šajā dziedošajā un muzicējošā gājienā, ikviens pasākuma apmeklētājs varēja ar cirvi iecirst cirtienu bluķī, kas simbolizēja viņa aizvadītā
gada „ļauno dienu” – bēdas, likstas un nelaimes. Bluķis tika sadedzināts,
tā radot gaismas spēku nākošam gadam. Ar mūsu viesu palīdzību tika
veicināta iedzīvotāju interese par tautiskajām un folkloras tradīcijām
Ziemassvētku laikā.
Līdz 15. janvārim Dienas centrā ir apskatāma projekta ietvaros tapusī
izstāde „Ziemu sagaidot”. Projektu finansēja Saldus novada nevalstisko
organizāciju atbalsta fonds, projektu līdzfinansēja biedrība „Gaismas
pusē” un Zaņas pagasta pārvalde.
8. decembrī pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Tik un Tā” ar uzstāšanos viesojās Kursīšu pagasta vokālā ansambļa „Alegro” jubilejas
pasākumā.
22. decembrī Zaņas sporta angārā norisinājās viens no gada lielākajiem pasākumiem „Ziemassvētku karnevāls”. Koncertu sniedza abi
pašmāju amatierkolektīvi.
Izsakām pateicību amatierkolektīvu dalībniecēm un kolektīvu vadītājām, kuras šajā tik saspringtajā pirmssvētku laikā rada vēlēšanos un
laiku būt kopīgā pasākumā.
Karnevāla laikā pārsteidza dažādas maskas – ierastie velni, rūķi, pat
Zaņas zirnekļu karaliene u.c. interesantas maskas. Maskas tika dāsni apbalvotas 1. vieta balvā saņēma grauzdiņu tosteri, 2. vieta - lavas lampu,
3. vieta - pannu cepšanai. Paldies par balvām Zaņas pagasta pārvaldei.
Atsaucība karnevālā bija 2,5 reizes lielāka nekā pērn.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Ilma
Kamkovska

Zirņu pagastā
Vadakstes pagastā
1. decembrī Vadakstes zolītes spēlētāju komanda startēja sporta spēļu
,,Dienvidi” sacensībās zolītē, Kursīšos. 8. decembrī Vadakstē notika šo
spēļu sacensības galda tenisā sievietēm un 15. decembrī vīriešiem.
Janvārī katru sestdienu mūsu sportisti startēs kādās no sporta spēļu
,,Dienvidi” sacensībām izbraukumā, bet 26. janvārī Vadakstē notiks sacensības volejbolā vīriešiem.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore Ieva Ģērmane

Decembris Zirņu pagastā ir bijis pasākumiem bagāts. 12. decembrī
Zirņu pagasta zālītē notika Ojāra Ulmaņa muzikāla dzejas pēcpusdiena. Pasākumā O. Ulmanis lasīja savu dzeju, dziedāja dziesmas ar savas
dzejas vārdiem. Pasākuma muzikālo gaisotni kuplināja Zigurds Turss
un Uldis Kuģis. Dzejas mīļotāji jutās patiesi gandarīti par emocionālo
pasākuma gaisotni, pēc pasākuma sarunas turpinājās neoficiālā gaisotnē
pie tējas tases, O. Ulmanis ierakstīja novēlējumus savā dzejas grāmatā
“Depozīts” un sniedza autogrāfus.
18. decembrī Ziemassvētku vecītis aicināja uz pasākumu pašus mazākos Zirņu pagasta bērnus.
21. un 22. decembrī bijušā veikala “Citrons” telpās notika Ziemas-
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PAGASTOS
svētku labumu tirdziņš, kurā varēja iegādāties rokdarbus dāvanām. 22. decembrī notika Sveču liešanas un ziepju vārīšanas meistardarbnīcas.
25. decembrī Zirņu pamatskolā zirņenieki līksmoja Ziemassvētku ballē kopā ar grupu “Jūrkant”.
Zirņu pamatskolā decembra sākumā 7. un 8. klase rīkoja klases vakaru – nakti „Hipiju laiks”. Skolēni un viņu vecāki tam cītīgi gatavojās: pētīja
hipiju dzīvesstilu, ieradās hipiju apģērbos, dejoja hipiju laika dejas, spēlēja spēles, atpūtās un nakšņoja skolā.
9. klases skolniece Rita Radvila piedalījās XVI stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2012” Rīgā un ieguva 1. pakāpes diplomu – „Dižā
stāstniece”.
Visa mēneša garumā notika gatavošanās Ziemassvētkiem. Pēcpusdienās skolēni varēja piedalīties radošajās nodarbībās, kur tika lietas un apgleznotas sveces, apdrukāti lina maisiņi, gatavotas apsveikumu kartiņas un telpu dekori.
1. - 4. klases skolēni apmeklēja muzikālo izrādi „Ziemassvētki Brīnumskapī” Saldū.
5. – 9. klases skolēni piedalījās radošo darbu izstādē „Matemātika un daba”, labākie darbi no skolas piedalījās izstādē Saldus bibliotēkā, 6. klases
skolnieks Reinis Astičs ieguva atzinību novadā.
Taču lielākais notikums bija pasākums „Ziemassvētku jampadracis”, kurā katra klase uzstājās ar savu priekšnesumu. 1. klase stāstīja par dāvanām un dāvināšanas prieku, 2. un 3. klase kuplināja pasākumu ar tautasdziesmām un dzejoļiem, 4. klase rādīja uzvedumu par trīs sniegavīriem, 5.
klase priecēja ar iestudētu deju, 6. klase – ar iestudējumu „Maldīšanās jeb nekur nav tik labi kā mājās”, 7., 8. klase radīja jautrību ar smieklīgiem
Ziemassvētku pantiņiem, ticējumiem un anekdotēm, bet 9. klase svētku noskaņu radīja ar pašsacerētiem dzejoļiem un zēnu solo dziedāšanu. Visu
pasākumu muzikālo noformējumu kuplināja 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu meiteņu vokālie ansambļi, dueti un solodziedātāji.
Pasākuma beigās tika apbalvoti skolēni par labām un teicamām sekmēm, kā arī labu uzvedību. Par cītīgu mācīšanos 1. semestrī pateicības saņēma visi 1. klases skolēni. 2. klasē – Didzis Hartmanis, Zane Bušmane, Krista Vitkovska, 3. klasē – Kristiāns Šancs, 4. klasē – Liāna Vitkovska,
Žanete Šteinharde, Līva Strauta, Agnese Kaktavičus, Aivis Dambrauskis, 5. klasē – Sendija Anna Zeltābola, 6. klasē – Kaspars Vitkovskis, 7. klasē–
Anete Bužoka, 8. klasē – Sindija Dambrauska, Smaida Kliemane, 9. klasē – Rita Radvila.
Informāciju apkopoja Argita Rimkus

Zvārdes pagastā
Decembris tika pavadīts skaisto saulgriežu un gadu mijas gaidās. Pie mazajiem zvārdeniekiem 17. decembrī ciemojās amatierteātra dalībnieki
dažādu zvēru – zaķu, vilka, lapsas, sivēna, lāča un ūpja - lomās, bet pasākuma beigās ieradās Ziemassvētku vecītis. Bēniem bija iespēja iet rotaļās
ar visiem zvēriem un Ziemassvētku vecīti. Bet vislabāk bija vecītim noskaitīt pantiņu un saņemt sarūpēto saldumu paciņu.
Senioriem viņu 17. decembra vakarā bija atbildīgs uzdevums – krāt ordeņus, kurus saņēma par īpašiem nopelniem, piemēram, mīklu atminēšanu,
deju atklāšanu un aktivitātēm rotaļās. Rezultātā, Vallija Milta tika godināta ar Goda rakstu. Pasākuma muzikālos priekšnesumus sniedza David Michael Carrillo no Amerikas, kurš jau no 2010. gada novembra dzīvo pie Mihailišinu ģimenes Zvārdē, un Saldus pensionāru biedrības akardeonistu
ansamblis „Akords” Gunta Ābola vadībā.
Stiķu pamatskola 21. un 22. decembrī sniedza svētku ieskaņas koncertus, kas radīja skaistu pirmssvētku noskaņu visiem apmeklētājiem.
Jauno 2012. gadu iesākām ar skanīgām balsīm, griešanos deju placī, atrakcijām un atmiņām par nu jau pagājušā gada notikumiem.
Vēlējos novēlēt visiem Saldus novada un Zvārdes pagasta iedzīvotājiem - Lai Jūsu mājas durvis ir plaši atvērtas svētkiem, logi – gaišu domu
enģeļiem, bet sirdis - brīnumam! Ticiet labajam un skaistajam vienmēr!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Iveta Rubule

Konkurss
SIA „66 North Baltic” sadarbībā ar
„Saldus Novada vēstīm” izsludina konkursu. Sešiem ātrāko un pareizāko atbilžu
autoriem būs iespēja saņemt balvas no
SIA „66North Baltic” un doties ekskursijā pa fabriku.
Jautājumi:
1. Kādus apģērbus ražo “66North Baltic”?
2. Kuras valsts kompānija ir “66North

Baltic” īpašnieki?
3. Ko nozīmē zīmola “66North” nosaukums?
4. Kurā gadā Saldū tika atvērta “66North” ražotne?
5. Kurā Latvijas pilsētā vēl atrodas “66North” ražotne?
6. Kur Latvijā var nopirkt “66North” zīmola apģērbus?

Atbildes uz jautājumiem līdz 2013. gada 31. janvārim var atnest uz
p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” Saldū, Striķu ielā 3 vai sūtīt elektroniski uz e-pastu tic@saldus.lv. Lūdzam norādīt atbilžu autora
vārdu, uzvārdu un kontakttālruni.
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Iepriekšējā konkursa rezultāti
Pagājušais konkurss
notika sadarbībā ar
SIA „Saldus pārtikas
kombināts”.
Uzņēmuma žūrija izvēlējās
divu autoru skanīgākās
četrrindes. Šo četrrinžu
autori ir Andra Gaigala
un Vēzu ģimene. Uzvarētāji saņēma saldu
balvu no SIA „Saldus
pārtikas
kombināts”,
pārējie dalībnieki- veicināšanas balvas. Pēc
savas veicināšanas balvas uz veikalu „Azaids”
uzņēmums lūdz ierasties arī deviņgadīgo
Raivo Grīsli (tel.nr.
20194****).

Saldus novada pašvaldība sveic janvāra apaļo jubileju gaviļniekus
Piekļaujies bērzam un izdzer tā spēku –
Pa lāsei, pa malkam –,
Dzer droši, bērzs neskaudīs,
Vien salapos cerībā zaļā,
Ka zeme tam atkal jaunu dzīvību dos.
Noglāsti putnu un palūdz tam spārnus –
Tos vieglos un stipros –,
Lūdz droši, putns neatteiks,
Jo sapratīs, cik ļoti tev gribas
Mākoni balto cieši pie vaiga sev kļaut.
Uzticies cilvēkam un paņem tā smaidu –
To īsto, ne smīnu –,
Ņem droši, nebaidies, gan jau atdosi,
Tikai varbūt kādā ēnainā brīdī
Tieši tev tas visvairāk būs vajadzīgs.
(Guna Kranciņa)
Ezeres pagastā
Austris Kapteinis- 50
Māra Meija- 50
Uģis Puķe- 50
Olga Švarca- 55
Tamāra Krūmale- 60
Aija Mineiķe- 65
Reinis Vilerts- 75
Ludmila Redoviča- 80
Jaunauces pagastā
Imants Krūmiņš- 65
Stefas Milius- 65
Anna Jonuša- 70
Rubas pagastā
Rita Vīksna- 50
Vida Straupa- 55
Anita Upīte- 65
Ženija Grietniece- 65
Adele Jase- 70
Renāte Maklere- 70
Reina Turka- 75
Pēteris Zaķis- 75
Šķēdes pagastā
Vita Kalašņikova- 50
Modris Šmits- 50
Harijs Stepe- 55
Imants Pelīte- 55
Roberts Andersons- 75
Jaunlutriņu pagastā
Līvija Benuševica- 60
Aivars Ķepsnis- 60
Aina Smildziņa- 70
Valija Gruze- 75
Anna Neilande- 85
Kursīšu pagastā
Normunds Zemturis- 50
Ilgvars Bekasovs- 55
Zigrīda Grante- 65
Astrīda Muceniece- 65
Jevgenijs Obuhs- 65
Valdis Ozols- 65
Vilnis Grinbergs- 70
Ilmārs Grīnbergs- 70
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Lutriņu pagastā
Gunārs Olbačevskis- 50
Jānis Kaunesis- 50
Marika Klagiša - Kociņa- 50
Leons Žutauts- 55
Stase Spriņģe- 55
Aivars Rudevics- 55
Inese Frīde- 55
Ausma Briede- 60
Dzintra Pupura- 60
Andris Virbickis- 60
Ausma Lakstīgala- 70
Anna Leinbote- 80
Mirdza Rutka- 85
Ērika Birzniece- 97
Nīgrandes pagastā
Birute Butkus- 50
Guntis Kļava- 50
Jānis Kiršteins- 55
Petrs Vežauskis- 55
Kazis Lataks- 60
Staņislavs Lenkevičs- 60
Jānis Zelčs- 65
Filomena Kašiļauska- 70
Maigonis Sarģelis- 70
Novadnieku pagastā
Dainis Balodis- 50
Inese Zalkovska- 50
Sandra Daukste- 50
Aigars Pelīte- 50
Anna Gurkevica- 55
Donāts Račāns- 60
Aina Dmitrijeva- 60
Alberts Baldiņš- 60
Ēriks Andersons- 70
Olga Juška- 70
Jānis Kimtis- 70
Mirdza Lauberga- 75
Arvīds Brēdavs- 75
Alma Candare- 75
Skaidrīte Tillere- 85
Pampāļu pagastā
Ingrīda Vanaga- 50
Dzintra Biseniece- 55
Guntis Saulītis- 60
Rita Rozenbaha- 70
Vaclovs Marģelis– 75
Danute Šimkevičai- 75
Saldus pagastā
Zigmunds Anškenevics- 50
Romāns Auziņš- 50
Aivars Baltgalvis- 50
Marinka Pahomova- 50
Aigars Velveris- 50
Jānis Čevers- 55
Gaidars Grīnbergs- 55
Ausma Liepa- 65
Vallija Deklava- 80
Vitolds Melveris- 80
Dailonis Bumbulis- 85

Vadakstes pagastā
Ināra Zīlīte- 55
Imants Petrs Šmitkins- 60
Petrs Gaurilovs- 75
Valija Bleidele- 80
Zaņas pagastā
Biruta Aukmane- 55
Artūrs Kalvāns- 60
Lidija Pole- 75
Zirņu pagastā
Aina Kleinberga- 70
Māra Štube- 70
Ausma Eberliņa- 75
Elita Indriksone- 80
Gaida Soste- 80
Ilga Ūpe- 80
Žanis Kronlīns- 90
Saldus pilsētā
Rita Ābola- 70
Mirdza Damberga- 70
Regina Doniņa- 70
Jānis Kunkulis- 70
Laima Medne- 70
Rita Milta- 70
Vilnis Trankalis- 70
Valentīna Vanaga- 70
Ilze Vinklere- 70
Velta Zaķe- 70
Ilze Bergmane- 75
Marija Kuļomina- 75
Edvīns Māls- 75
Astra Slūtiņa- 75
Arturs Sproģis- 75
Dzintra Šteinberga- 75
Skaidrīte Uoginta- 75
Ruta Vīberga- 75
Irēna Zervena- 75
Aivars Bērziņš- 80
Rita Lapiņa- 80
Hartendrija Opelte- 80
Mirdza Puķīte- 80
Jevdokija Bergmane- 85
Visvaldis Deičmanis- 85
Viktorija Zabarovska- 85
Ilga Ancīte- 90
Oskars Birkāns- 90
Fricis Mateuss- 90

PASĀKUMU KALENDĀRS JANVĀRIM UN FEBRUĀRA SĀKUMAM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

18.01. plkst. 19:00

19.01. plkst. 18:00

Saldus tautas teātra pirmizrāde M. Zīverts „Fiasko” Saldus kultūras centra mazajā zālē, ieejas maksa Ls 1,50,
bērniem un pensionāriem Ls 1
Tautas deju ansambļu koncerts „Uzdejot kupenu galotnēs”, ieejas maksa Ls 2, bērniem un pensionāriem- bez
maksas

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

15.01.- 15.02.

Mākslas maģistre Anita Zīverte ar domubiedru grupu
izstādē „Uz tikšanos ciano…”. Ar šīs izstādes palīdzību
apmeklētājiem būs dota iespēja iepazīt tādu tehniku kā
cianotipija jeb to, kā ķīmijas procesu rezultātā no fotogrāfijas rodas cits mākslas darbs zilā krāsā
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

07.01.-31.01.

Ieskaņas jubilejas izstāde. Māksliniekam un novadniekam Arturam Zavickim- 90

22.12- 20.01.

Fotoizstāde „Ceļš pie sevis” (fotogrāfu E. Butānovas, D.
Groza, H. Fiļipova u.c. darbi, kas tapuši saistībā ar Kristīnes Makas grāmatu „Ceļš pie sevis”)

30.01. plkst. 12:00

"Ideāli... toreiz un tagad". Tikšanās ar sabiedrisko darbinieku, žurnālistu un rakstnieku Daini Īvānu

visu mēnesi

Tematiskās literatūras izstādes

19.01. plkst. 17:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - VEF skola Saldus
sporta kompleksā, ieejas maksa Ls 1

no 26. līdz 27.
janvārim

Rallija treniņi Nīgrandes novads

29.01. plkst. 19:30

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - Vidzemes augstskola Saldus sporta kompleksā, ieejas maksa Ls 1

Sekojiet informācijai mājas lapā
www.saldus.lv

Slēpojums ,,Līkā meža apļi”

EZERES PAGASTĀ
19.01. plkst. 17:30

Druvas amatierteātra izrādi „Skrandaiņi un augstmaņi”
Ezeres kultūras namā

09.02. plkst. 12:00

Koncerts „Brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris”
Ezeres kultūras namā, ieejas maksa Ls 4 un Ls 5, biļetes
nopērkamas Ezeres kultūras namā
ŠĶĒDES PAGASTĀ

18.01. plkst. 13:00

Tematiskā pēcpusdiena „Sklandrauši” – gatavosim, cepsim, baudīsim Šķēdes dienas centrā

20.01. plkst. 17:00

Barikāžu atceres pasākums pie Šķēdes skolas
KURSĪŠU PAGASTĀ

No 8.01 līdz 8.02.

Jaunlutriņu fotoamatieru darbu izstāde „Apturētie mirkļi”, Kursīšu bibliotēkā

KAPELLERU NAMĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ

pirmd., trešd.
plkst. 17:30

Ārstnieciskā vingrošana

25.01. plkst. 20:00

Jauniešu deju kolektīvu sadancošana „Dziedāt māku,
dancot māku” Lutriņu klubā

pirmd., trešd.
plkst. 19:00

Kustību nodarbības

26.01. plkst. 20:00

Šķēdes Dailas teātra izrāde „Antons un Anna” Lutriņu
klubā

ceturtd. plkst.
18:00

Filcēšanas un pērļošanas nodarbības

30.01. plkst. 9:30

Barikāžu atceres pasākums Lutriņu pamatskolā- tikšanās ar Daini Īvānu

otrd. un ceturtd.
plkst. 14:30

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

19.01. plkst. 18:00

Koncerts „Dzīvās pasakas". Koncertā piedalās Danaja balss improvizācijas, Ieva Veide – kokle, Kristīne – balss,
Miša un Anna - perkusijas, gongi. Ieeja par ziedojumiem

19.01. plkst. 15:00

Kino „Leģendārais piecinieks” Kalnu kultūras namā

20.01. plkst. 12:00

Druvas teātra izrāde „Skrandaiņi un augstmaņi” Kalnu
kultūras namā

No 21.01.

Jetes cimdu kolekcijas izstāde

26.01. plkst.12:00

Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas radošās nodarbības sveču liešanā Zaņas skolā

19.01. plkst. 14:00

Pasākums “Zirņu sievas svin Teņa dienu...” Sarunas par
un ap tradīcijām, jāņem līdzi kāds našķis. Sīkāka informācija pa tel. 63846245 (Agrita) Zirņu pagasta pārvaldes zālītē

02.02. plkst. 15:00

Atpūtas pēcpusdiena Zirņu pagasta pensionāriem. Piedalīsies Druvas amatierteātris ar Ādolfa Alunāna lugu
“Šneiderienes”. Pieteikties pa tel. 63846245 (Agrita)
Zirņu pamatskolā

03.02.13
14:00

Pasākums “Zirņu sievas svin Sveču dienu”. Sveču liešana, ticējumi un tradīcijas par un ap svecēm Zirņu pagasta pārvaldes zālītē

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA IZSTĀŽU ZĀLĒ
14.01.- 14.02.

Izstāde “Mīļbildes”. Izstādē apkopotas fotogrāfes Lauras
Krampes fotogrāfijas uzņēmuma “Royal Canin Latvia”
labdarības kalendāram.

21.01. plkst. 16:00

NĪGRANDES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

Izstādes “Mīļbildes” oficiālā atklāšana, kurā paredzēts
stāsts par kanisterapiju un tikšanās ar kādu no četrkājaiņiem

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā novada
sporta zālēs (kalendārs pie sporta pasākumiem Saldus
novada mājas lapā)

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts volejbolā novada
sporta zālēs

Pēc kalendāra

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

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts telpu futbolā
Kurzemītes sporta zālē

18.01. plkst. 10:00

Skolu sporta sacensības basketbolā vidusskolām Saldus
sporta kompleksā

plkst.

ZVĀRDES PAGASTĀ

26.01. plkst. 18:00

Pasākums „Atvadas no pūķa gada, čūskas gadu sagaidot”. Pēc pasākuma plkst. 21:00 balle ar senioru un junioru Narkeviciem Striķu kultūras namā, ieejas maksa
Ls 2

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 24, 2013. gada janvāris. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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