2012.gada 17. oktobris

Aktualitātes
Saldus pilsētā turpinās Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukcijas darbi
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Saldū, veicot transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus, rekonstruējot Kuldīgas un Brīvības ielu krustojumu. Esošā
krustojuma vietā plānots izveidot lokveida krustojumu. Šāda krustojuma izbūve novērsīs esošās satiksmes problēmas un riskus, kā
arī uzlabos krustojuma caurlaides spējas, būtiski samazinot aizkavēšanās laiku tajā.
Projekta ietvaros izbūvēs arī gājēju ietves, apgaismojumu, aizsargbarjeras un lietusūdens kanalizāciju. Uz gājēju pārejām tiks
ierīkotas ratiņu nobrauktuves, kas radīs iespēju brīvi pārvietoties
cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī māmiņām ar bērniem.
Šobrīd ir apstiprināti projekta grozījumi. Grozījumi paredz veikt
Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukciju, veicot ietves ar veloceliņu izbūvi Brīvības ielas posmā no Avotu ielas līdz
Kuldīgas ielai, iepriekš paredzēto 13 autostāvvietu vietā. (Latvijas
Republikas Satiksmes ministrijas norādījumi no 20.05.2011. Nr.1207.2/2407). Šajā sakarā ir veikts iepirkums papildus būvdarbiem
objektā „Kuldīgas un Brīvības ielu rekonstrukcija Saldū”, identifikācijas nr. SNP 2012/33ERAF.
Projekta īstenošana notiek vairākās kārtās.
Tehnisko projektu ir izstrādājis un autoruzraudzību veic SIA
“Vertex projekti”.
Projekta būvuzraudzību veic A/S “Ceļu inženieri”.
Būvdarbus veic SIA „Aizputes Ceļinieks”.

2011. gada 1. februārī noslēgta Vienošanās starp
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Saldus novada pašvaldību par projekta “Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukcija Saldū”, ID.
Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/017/029.
Projekts tiek īstenots pamatojoties uz 2008. gada
10. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.426 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”.
Projekta kopīgās attiecināmās izmaksas ir LVL 668
661.60 no tām
•
ERAF līdzfinansējums: LVL561 675.74
•
Valsts budžeta dotācija: LVL 15044.88
•
Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 91
940.98
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, 20267729;
e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv.
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DOMES SĒDE
2012. gada 27. septembra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja attīstības stratēģiju 2013.- 2017.gadam.
2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības nolikumu „Par sportistu un
treneru naudas balvām”.
3. Izdarīt precizējumus Saldus 1.vidusskolas un Saldus 2. vidusskolas nolikumos.
4. Iecelt Gintu Andersoni par Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Saldus Tūrisma informācijas centrs” direktori no 2012. gada 17. oktobra.
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200,00 apmērā biedrībai „ATLĒTI”
sabiedriskās aktivitātes „2012.gada Lutriņu pagasta atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus” realizācijai.
6. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200,00 apmērā biedrībai „Mēs - Jaunaucei” sabiedriskās aktivitātes „Vizuālās mākslas studijas nodarbības”
realizācijai.
7. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 195,75 biedrībai „Brīvbrīdis” sabiedriskās aktivitātes „Kokapstrādes darbnīca bērniem” realizācijai.
8. Apstiprināt Saldus novada būvvaldes maksas pakalpojumus.
9. Apstiprināt samaksu par Zirņu pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem (ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem,
dzīvokļu īres maksu).
10. Apstiprināt samaksu par Ezeres pagasta pārvaldes sniegtajiem
siltumapgādes pakalpojumiem un nedzīvojamo telpu nomas maksu.
11. Apstiprināt samaksu par Nīgrandes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
12. Atbalstīt Saldus sākumskolas projekta „Mēs savā sakoptā vidē”
(Ls 1 283 apmērā) pieteikuma iesniegšanu nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” 2012. gada 2. atklātu projektu pieteikumu konkursam.
13. Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta „Jauniešu uzņēmējspēju un uzņēmējdarbības veicināšana Saldus novadā” EUR 5 877
apmērā pieteikumu programmā Jaunatne darbībā.
14. Iesniegt Saldus novada pašvaldības precizēto projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Pampāļu pagasta
izgāztuves „Pampāļi” Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.5.1.2.1.aktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu
izgāztuvju rekultivācija” (identifikācijas Nr.DP/3.5.1.2.1./12/IPIA/
VARAM/007) veidlapu un lēmumā noteiktos precizētos dokumentus.
Nodrošināt līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – LVL 9152,33 un segt projekta neattiecināmās
izmaksas LVL 753,64, kā arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā
īstenošanas laikā. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz LVL 51 397 apmērā
līdz 20 gadiem, saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas grafiku Saldus
novada pašvaldības projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” Nr.84768/1469/
VNPP rekultivācija” realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta
atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
15. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.16 „Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”.
15. Palielināt SIA „Saldus komunālserviss”, pamatkapitālu Ls 50
000 apmērā.
16. Atmaksāt pirms termiņa kredītu Ls 67 644.35 apmērā Valsts kasei par projekta „Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras centra rekonstrukcija” realizāciju.
17. Pieņemt ziedojumu Ls 1 800 apmērā no SIA „Vadakstes HES”.
18. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.17 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem”.
19. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2012.gada
26.janvāra Saistošos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada domes 2012.
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gada budžetu””.
Summa
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Apstiprināt Saldus novada domes
pamatbudžeta ieņēmumus.
Apstiprināt Saldus novada domes
ziedojuma un dāvinājumu budžeta
ieņēmumus
Apstiprināt Saldus novada domes
speciālā budžeta ieņēmumus

Ls 15 262 837

Apstiprināt Saldus novada domes
pamatbudžeta izdevumus (ieskaitot
aizņēmumu pamatsummu apmaksu)
Apstiprināt Saldus novada domes
pamatbudžeta izdevumus (neieskaitot aizņēmumu pamatsummu apmaksu)
Apstiprināt Saldus novada domes
ziedojuma un dāvinājuma budžeta
izdevumus
Apstiprināt Saldus novada domes
speciālā budžeta izdevumus

Ls 17 673 252

Apstiprināt kases apgrozāmos līdzekļus:
7.1. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
7.2. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās
7.3. Ziedojuma un dāvinājuma
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
7.4. Ziedojuma un dāvinājuma
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
7.5. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
7.6. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

Ls 0
Ls 310 006

Ls 17 046 368

Ls 71 376
Ls 514 480

Ls 2450171
Ls 46 320
Ls 141 376
Ls 70 000
Ls 281 897
Ls 77 423

20. Izteikt pateicību, pasniedzot Saldus novada domes Goda rakstu
Ojāram Garozam par ilggadēju pedagoģisko un administratīvo darbību
un ieguldījumu izglītībā Saldus novadā.
21. Iecelt Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Ilzi Kronbergu.
22. Slēgt vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta
„Saldus novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu
un pasākumu īstenošanai” īstenošanu. Garantēt projekta iesniegumā
neiekļauto izmaksu segšanu LVL 24 000 apmērā, kas tiek sadalīts pa
gadiem sekojoši: 2012. gadā – LVL 3 056.16 un 2013. gadā - LVL 20
943.84. Garantēt projekta realizācijai nepieciešamos finanšu līdzekļus,
LVL 17 173.36 apmērā naudas plūsmas nodrošināšanai 2013.gadā.
23. Paaugstināt Saldus novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros
laika periodā no 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 30.novembrim,
ja no valsts ir saņemts finansējums iepriekš minētajam mērķim plānotajā apjomā.

Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā “Saldus novada dome/
Domes sēde”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Grozījumi 2010. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus
novada sociālajiem pabalstiem”
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2012.gada29.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 4.§),
ar precizējumiem, kas izdarīti ar 23.08.2012. Saldus novada domes
sēdes lēmumu (protokols Nr.16 4.§) un precizējumiem, kas izdarīti ar
27.09.2012. Saldus novada domes lēmumu (protokols Nr.18 40.§).
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. Grozīt 2012.gada 23.augusta Saldus novada domes lēmuma „Par
precizējumiem 2012.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” 1.3.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā,
līdz ar to izdarot precizējumus 2012.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” :
„1.3. noteikumu 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktu izteikt kā noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Izteikt noteikumu 4.1.apakšpunktu kā noteikumu 4.1. līdz
4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„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.””
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un precizējumi Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem”” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Saldus
novada domes bezmaksas izdevumā.
3. Lēmumu un precizētos Saldus novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16
Pieņemti ar Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18 25.§).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kompensē 50% apmērā transporta izdevumus
sabiedriskajā transportā vispārējās vidējās izglītības (klātienes 10.-12.
klasei) izglītojamiem (turpmāk tekstā – izglītojamie).
2. Saldus novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kompensē 50%
apmērā transporta izdevumus sabiedriskajā transportā izglītojamiem:
2.1. Saldus novadā deklarētajiem, ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās vidējās izglītības (klātienes 10.-12.klasei) izglītojamiem,
kuri mācās Saldus novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs klātienes 10. – 12.klasēs;
2.2. citos novados deklarētājiem izglītojamajiem, kuri mācās Saldus
novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs klātienes 10.12.klasēs.
3. Pašvaldība nekompensē transporta izdevumus izglītojamiem:
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3.1. izglītojamo brīvdienās;
3.2. maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem.
4. Kompensācija tiek aprēķināta un izmaksāta tiem izglītojamiem,
kuriem nav neattaisnotu kavējumu un ir sekmīgi. Šo informāciju par
izglītojamiem katru mēnesi Saldus novada pašvaldībā iesniedz konkrētā
izglītības iestāde.
II. Transporta izdevumu segšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību (10.-12.klase)
5. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju 50% apmērā par braucieniem mācību gada laikā no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
6. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas tiek apmaksāta par konkrētu termiņu,
kompensējot 50% no iesniegtajām konkrētā sabiedriskā transporta
maršruta reisa biļetēm mēnesī, kuras pievienotas kā pielikums iesniegumam.
III. Transporta izdevumu kompensēšanas dokumentu iesniegšanas
un apmaksas kārtība
7. Iesniegums Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas pieprasīšanai tiek iesniegts izglītības iestādē (pielikums Nr.1.) līdz kārtējā
mēneša 5.datumam.
8. Izglītojamo vecāki un/vai pilngadību sasniegušie vidusskolēni
kompensācijas saņemšanai par iepriekšējo mēnesi līdz katra mēneša
5.datumam iesniedz iesniegumu (pielikums Nr.3) Saldus novada pašvaldības attiecīgajā izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamais.
9. Pēc pārbaudes izglītības iestāde saņemto informāciju iesniedz Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldus, ar pievienotiem dokumentiem:
9.1. SARAKSTS transporta kompensāciju saņemšanai - pielikums
Nr.2.
9.2. IESNIEGUMS sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas
saņemšanai pielikums - Nr.3.
izglītojamā iegādātās braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un sabiedriskā transporta izmaksu
kopējo summu (biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem,
biļetēm jābūt nesaburzītām - pretējā gadījumā kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta).
10. Ja līdz 7. un 8.punktos norādītajam datumam iesniegums izglītības iestādē nav saņemts, to drīkst pievienot nākamā mēneša iesniegumam, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā. Izglītības iestāde atmaksu par
nokavēto periodu konkrētajam izglītojamajam norāda Pielikumā Nr.2.
11. Norādītās informācijas patiesumu kompensācijas saņemšanai
iesniegtajos vecāku un/vai pilngadību sasniegušo vidusskolēnu iesniegumos pārbauda attiecīgā izglītības iestāde un atbild konkrētās mācību
iestādes direktors.
12. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā norādītai personai, salīdzinot datus ar 2. un
3.pielikumā minēto informāciju, un izmaksu veic Saldus novada pašvaldības Finanšu departamenta grāmatvedības nodaļa 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas.
IV. Saistošo noteikumu izpildes tiesiskuma nodrošināšana
13. Saistošo noteikumu izpildi nodrošināt Saldus novada pašvaldības
vidusskolu direktoriem.
14. Vidusskolu direktoru pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību
var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Pašvaldības izpilddirektoram Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū.
V. Noslēguma jautājumi
15. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2012.gada 1.septembri, izņemot 2.2.apakšpunktu.
16. Saistošo noteikumu 2.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2013.gada
1.janvāri.
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1.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.16
„Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Saldus

novada pašvaldības izglītības iestādes ............ direktoram
.......................................................................................................
(izglītojamā vecāka/pilngadību sasniegušā vidusskolēna vārds,
uzvārds, personas kods)
.......................................................................................................
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai
Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par manu un/vai mana
dēla/meitas
.......................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)
braucieniem no dzīvesvietas
.......................................................................................................
(deklarētās dzīvesvietas adrese)
uz izglītības iestādi .....................................................................
(izglītības iestādes nosaukums)
un atpakaļ pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm 201.../20... .mācību gadā.
Sabiedriskā transporta maršruts
.......................................................................................................
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs
.......................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas
kontu
.......................................................................................................
(Bankas nosaukums, bankas konta Nr.)
Esmu iepazinies/-usies ar 27.09.2012. Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem” un informēts/-a, ka novada pašvaldība
atmaksā tikai transporta biļetes, kas atbilst iesnieguma veidlapā
norādītajam maršrutam un ir iesniegtas noteiktajā kārtībā.
________________________________
(paraksts un atšifrējums)
________________________________
(datums)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.16
„Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
SARAKSTS transporta kompensāciju saņemšanai
par izglītības iestādes .......................................... apmeklējumu
201.... gada ................. mēnesī, (iesniegšanai Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū)
Nr.

izglītojamā
uzvārds

vārds,

personas kods

Izmaksājamā transporta
izdevumu
kompensācija, Ls

Saldus novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Kārtība, kādā
Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus
novada pašvaldība sedz transporta izdevumus klātienes
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem,
kuri iegūst vidējo vispārējo izglītību Saldus novada teritorijā esošajās vidusskolās

Projekta nepieciešamības raksturojums

Saldus novadā ir piecas vispārizglītojošās vidusskolas un, lai veicinātu novada vidusskolas vecuma skolēnus apgūt vidējo izglītību kādā no novada vidusskolām,
kā arī ieinteresētu citu novadu vidusskolas vecuma
skolēnus iegūt vidējo izglītību kādā no Saldus novada
vidusskolām:
1.ar šī mācību gada sākumu no novada pašvaldības
budžeta kompensēs vidusskolēniem 50% apmērā sabiedriskā transporta biļešu cenas nokļūšanai no dzīves
vietas līdz mācību iestādei un atpakaļ uz mājām, kuri
iegūst vidējo vispārējo izglītību Saldus novada teritorijā esošajās vidusskolās;
2. ar nākamo kalendāro gadu no novada pašvaldība
budžeta segs transporta izdevumu kompensāciju 50%
apmērā tiem vidusskolēniem, kuri mācās Saldus novada vidusskolās no citu novadu pašvaldībām

Kopā

Izglītības iestādes vadītājs ______________________________
(paraksts un atšifrējums)
______________________________
(datums)
Z.V.

Plānotā projekta
Pašvaldības 2012.gada budžetu ietekmēs minimāietekme uz pašval- li. Plānojot pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus
dības budžetu
jāņem vērā papildus izdevumi transporta izdevumu
segšanai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem visa gada laikā
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā

3.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.16
„Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Saldus novada izglītības iestādes ........................................................
direktoram
(izglītojamā vecāka/pilngadību sasniegušā vidusskolēna vārds, uzvārds, personas kods)
................................................................................................................
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
Apmaksājamās biļetes sabiedriskā transportā 201....... .................... mēnesī

(biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, biļetēm jābūt
nesaburzītām - pretējā gadījumā kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta, biļetes tiek pielīmētas uz iesnieguma lapas hronoloģiskā secībā)
______________________________
(paraksts un atšifrējums)
201....... gada ...... .......................

Neietekmē

Administratīvās
Izskatīts Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda
procedūras
komisijā
un izskatīts Ekonomikas (budžeta) komisijā

Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par
Saldus novada administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem

1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.17 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem” (noteikumi pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt saistošos noteikumus LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17
Pieņemti ar Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18 32.§)
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro
daļu
1. Saldus novada pašvaldība (turpmāk pašvaldība) administrē nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītos maksājumus par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļa atbalsta pasākums tiek administrēts pamatojoties uz
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma un Ministru kabineta 2012.gada
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28.augusta noteikumiem Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” noteikto kārtību.
3. Nodokļu maksātājs iesniedz pašvaldībā informācijas pieprasījumu
par nodokļu atbalsta pasākuma maksājumiem nekustamā īpašuma nodoklim (turpmāk-pieprasījums) pēc stāvokļa uz nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšanas dienu (1.pielikums).
4. Pašvaldības Ekonomikas nodaļa 10 darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas nosūta nodokļu maksātājam informāciju,
kas nepieciešama iesnieguma par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā (turpmāk-iesniegums) aizpildīšanai (2.pielikuma 3.,4.,5. un 6. aile).
5. Nodokļu maksātājam ir tiesības triju mēnešu laikā pēc 2012.gada
1.oktobra iesniegumu (2.pielikums) iesniegt pašvaldībā.
6. Pašvaldība 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
- lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu;
- lēmumu par atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu.

1.pielikums
Saldus novada pašvaldībai
__________________________________________
(nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds)
__________________________________________
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods/personas kods)
__________________________________________
(juridiskā adrese/deklarētās dzīvesvietas adrese)
Informācijas pieprasījums par nodokļu atbalsta pasākuma maksājumiem
Lūdzu Saldus novada pašvaldībai sniegt informāciju par nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda, ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
apmēru sadalījumā nekustamā īpašuma nodoklim pēc stāvokļa uz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienu.
Informāciju lūdzu nosūtīt uz e-pasta adresi*:_________________________
20___.gada___.______________
_______________
__________________________________
(paraksts)
(amats, vārds, uzvārds)

2.pielikums
Iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā
__________________________________________
(nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds)
__________________________________________
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods/personas kods)
__________________________________________
(juridiskā adrese/deklarētās dzīvesvietas adrese)

N r . Nodoklis
p.k.

1.
1.

NAP1 pamatparā- NAP uzsākšanas Uz NAP pamatpada summa
datumā uz NAP rādu attiecināmā
maksājumu attie- soda nauda3
cināmā nokavējuma nauda2

2.

3.

4.

NAP
ietvaros
veicamā nodokļa
maksājumu summa
(6.aile=3.aile+
0,10 x 5.aile)

Atzīmēt ar x nodokļu veidus, kuriem apstiprina un
piesaka nodokļu
atbalsta pasākumu

Norāde, cik mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
nodokļu maksātājs apņemas samaksāt NAP pamatparādu4

6.

7.

8.

5.

Nekustamā
īpašuma
nodoklis
KOPĀ

Saldus novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība piemēro nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas kārtību nekustamā īpašuma nodoklim
un ar to saistītajiem maksājumiem par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Pasākuma mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un rast iespēju pašvaldības budžetā saņemt
nenomaksātos nodokļu parādus (palielināt ieņēmumus). Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreiz veicams pasākums nokavējuma naudas un daļējas soda naudas
dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Pieteikšanās paredzēta trīs mēnešu laikā kopš nodokļu atbalsta
pasākuma īstenošanas uzsākšanas, kas ir uzskatāms par samērīgu laiku, lai dotu iespēju nodokļu maksātājiem izvērtēt savu situāciju un pieteikties nodokļu
atbalsta pasākumam.

Projekta nepieciešamības raksturojums

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē nodokļu maksātāju ekonomiskais stāvoklis krasi pasliktinājās un nodokļu maksātājiem rodas grūtības veikt
kārtējos nodokļu maksājumus, ir nepieciešams meklēt risinājumus, kas dotu iespēju nodokļu maksātājiem noteiktā periodā segt savas nodokļu saistības (samaksāt nodokļu parādu) un attiecīgi turpināt uzņēmējdarbību. Nodokļu atbalsta pasākums ir izstrādāts, lai vienlaicīgi palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus un
arī atbalstītu nodokļu maksātāju pielāgošanos krīzes radītajiem izaicinājumiem.
Šobrīd nodokļu administrācijai ir iespējas noteikt nodokļu parāda nomaksas termiņu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā noteiktajā kārtībā.
Ilgākais iespējamais nodokļa parāda samaksas termiņš ir astoņpadsmit mēneši. Ne vienmēr tas ir pietiekams laiks, lai nodokļu maksātājs spētu izdarīt izmaiņas
savā uzņēmējdarbībā, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem un segtu uzkrāto nodokļu parādu. Lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešams noteikt tiesības nodokļu
administrācijai noteikt garāku laika periodu, ņemot vērā nodokļu parāda apjomu.

Plānotā projekta
ietekme uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības 2012.gada budžetā varētu tikt iemaksāti NĪN parāda maksājumi, kas palielinātu budžeta ieņēmumus.

UzņēmējdarbīVarētu uzlaboties uzņēmējdarbības vide, jo šie noteikumi izstrādāti, lai atvieglotu uzņēmumam norēķināties par nekustamā īpašuma
bas vide pašvaldības nodokļa parādiem.
teritorijā
Administratīvās
procedūras
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Izskatīts Ekonomikas (budžeta) komisijā

lēmums

Apstiprināti Saldus novada būvvaldes maksas pakalpojumi

Ar Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 17.§) noteikts:
• Aprēķināt maksas pakalpojumu cenu gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams maksas pakalpojuma saņēmēja īpašumā
esoša nekustamā īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5 šādām personām uzrādot atbilstošus dokumentus- maznodrošinātām un
trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, I un II grupas invalīdiem.
• Maksa par pakalpojumu iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
• Atcelt Saldus novada domes 2009.gada 27.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10§13). 8. 3.2. punktā noteikto maksu par pakalpojumu iekasēt
no 2012.gada 1.decembra.
• Noteikt, ka pakalpojumiem, kuri, pamatojoties uz personas iesniegumu, tiek izpildīti pirms noteiktā termiņa (paātrināti), tiek piemērots koeficients 2,0.
Nr.
p.k.

Darba vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, Ls
(bez PVN)

1. Arhitektūras un plānošanas uzdevuma vai būves nojaukšanas uzdevuma sagatavošana un izsniegšana
1.1.

Mazstāvu dzīvojamajām ēkām un palīgēkām

1 objekts

15.00

1.2.

Pārējām ēkām un būvēm

1 objekts

30.00

1.3.

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana

1 objekts

5.00

1.4.

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma atjaunošana

1 objekts

10.00

1.5.

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izmainīšana

1 objekts

5.00

2. Ēku un būvju pieņemšana ekspluatācijā
2.1.

Mazstāvu dzīv.ēkas un palīgēkas, atsevišķi dzīvokļi

1 ēka
par katru nākamo ēku

20.00
5.00

2.2.

Pārējām ēkām un būvēm

1 ēka
par katru nākamo ēku

40.00
5.00

2.3.

Atkārtota objekta pieņemšana ekspluatācijā

1 objekts

30.00

1 dokuments

15.00

3.Izziņu izsniegšana
3.1.

Par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā

3.2.

Par būves neesamību

1 dokuments

10.00

3.3.

Cita veida izziņas

1 dokuments

10.00

1 projekts

30.00

4. Materiālu izskatīšana
4.1.
4.2.

Tehniskā projekta paātrināta izskatīšana (pirms likumā noteiktā kārtībā noteiktā
termiņa)
Atkārtoti būvvaldē iesniegtā tehniskā projekta izskatīšana
– trešo reizi
– katru nākamo reizi

1 projekts
20.00
40.00

5. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
5.1.

Izgatavoto kopiju un norakstu no būvvaldes arhīva sagatavošana
- formāts A4
- formāts A3
- lielāks formāts

1 lapa

Izgatavoto kopiju un norakstu no būvvaldes arhīva pareizības apstiprināšana
– formāts A4
– formāts A3

1 lapa

5.3.

Iepazīšanās ar dažādiem dokumentiem, izmantojot būvvaldes arhīva materiālus

1 projekts

5.00

6.1.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras nodrošināšana (t.sk., kancelejas izdevumi, telefonsarunu apmaksa, zāles nodrošināšana prezentācijas pasākumam)

1 objekts

50.00

5.2.

0.25
0.30
2.00
0.80
1.00

6. Cita veida pakalpojumi

6.2.

Reklāmas saskaņošana
Fiziskām personām
Juridiskām personām

1 reklāma

6.3.

Būvatļaujas atjaunošana

par katru nokavēto mēnesi

6.4.

Mazēkas būvniecības vietas/nojaukšanas darbu saskaņošana
Fiziskām personām
Juridiskām personām

1 ēka

15.00
25.00
5.00
15.00
25.00
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projektu aktualitātes
Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība
2011. gada 7.decembrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/069/021 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiks īstenota projekta „Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 338 299,51 lati, no tiem 287 554,58 latus (85%) finansē Eiropas Savienība, savukārt, 50 744,93 tiek segti
no pašvaldības saņēmēja līdzekļiem.
Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada 6.jūlijam
Projekta ietvaros plānots:
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija, L=2790 m);
kanalizācijas sistēmas paplašināšana – pašteces vadu izbūve (120 m);
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija - īpaši bojāto posmu rekonstrukcija (1690 m);
NAI rekonstrukcija - jaunu NAI (Q –50 m3/ dnn) izbūve esošo NAI teritorijā;
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija, L=2790 m).
Projekta ietvaros paveikts:
Izstrādāts TEP - SIA „PROFIN”;
Veikta projekta ekspertīze - SIA “Būves un būvsistēmas”;
Izstrādāts tehniskais projekts -SIA “Inženiertehniskie projekti”;
Noslēgts līgums par projekta būvuzraudzību - SIA “Būves un būvsistēmas”;
Notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem.
PROJEKTU „SALDUS NOVADA ŠĶĒDES PAGASTA ŠĶĒDES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR APVIENOTĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas
ciemā” būvniecības darbi.

2011. gada 27.jūlijā Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Saldus pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/037/038 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiek īstenota projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā” ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus Saldus novada
Saldus pagasta Druvas ciema iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros plānots:
1) uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu;
2) veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens resursu saglabāšanai;
3) palielināt ūdenssaimniecības darbības efektivitāti, izmantojot cilvēkresursus, elektroenerģijas un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas;
4) nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību un drošību, tādejādi veicinot reģiona pievilcību, radīt uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu vidi.
Šobrīd paveikts:
• Izstrādāts TEP (SIA “Investīciju Risinājumu Birojs”);
• Izstrādāta teritorijas topogrāfija un tehniskais projekts (SIA „Firmus DC”);
• Veikta tehniskā projekta ekspertīze (IK “Avots VV”);
• Noslēgts līgums par būvuzraudzību (SIA “AkordA”);
• Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību (SIA „Firmus DC”);
• Noslēgts līgums par būvniecības darbiem (SIA “SZMA V).
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2012.gada 30.novembrim.
Šobrīd notiek apjomu un finanšu saskaņošana ar ŪBK. Ir iesniegti projekta grozījumi CFLA.
Līguma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 351 388.09 lati, no tiem 298 679.88 latus (85%) finansē Eiropas Savienība, savukārt, 52 708.21
tiek segti no pašvaldības saņēmēja līdzekļiem.
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā” Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/037/038
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SALDUS PAGASTA PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.

Informāciju sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja,
Eva Jēkobsone, 29855016, eva.jekobsone@saldus.lv
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projektu aktualitātes
Notiek projekta „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana

2011. gada 14.jūlijā Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un
Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās
tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Paveiktie darbi:
1.Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums.
2.Veikta iepirkuma procedūra Nr. AJŠPP 2011/3 ERAF Būvniecības tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai.
3.Izstrādāts tehniskais projekts - SIA “Baltex Group”.
4.Veikta projekta būvekspertīze - SIA „Būves un būvsistēmas”.
5.Noslēgts līgums par projekta būvuzraudzību- SIA “Būves un būvsistēmas”
6.Noslēgts līgums par būvniecības darbiem - SIA „Energoavots”
7.Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību - SIA „Baltex Group”
Šobrīd ir iesniegti projekta grozījumi, kas paredz apjomu maiņu un projekta termiņa pagarinājumu, kā arī notiek apjomu un finanšu saskaņošanaŪBK.
Projekta mērķis:
1.Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana
• Urbuma rekonstrukcija (h-84 m, q – 6 l/s; apsaistes filtru, sūkņu nomaiņa, akas galvas hermetizācija);
• Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve [ēkas rekonstrukcija (jumta,
logu nomaiņa u.c.), atdzelžošanas iekārtas (q – 10 m3/h), plūsmas
mērītājs; elektroinstalācijas; labiekārtošana, t.sk. skalošanas ūdeņu
nosēdaku izbūve; nožogojuma izbūve 250 m];
• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija centrā [2070 m, DN 110, 63, 32;
(30 % asfalts, 70 % grants segums].
2.Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošināšana
• Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, izbūvējot jaunas
iekārtas [Qopt - 80 m3/dnn, nožogojuma atjaunošana (120 m), labiekārtošana (bruģis, zālājs), apgaismojums, notekūdeņu pieņemšana kamera, dūņu rezervuārs];
• Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija [2560 m, DN 250, 200,160; 50 %
asfalts, 30 % grants, 20 % pļava].
3.Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
• Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (L=288 m, DN 110, 63, 32; 40 %
asfalts, 60 % grants segums).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 337 360.83 lati.
Atbalsta summa – ERAF līdzfinansējums 85 % ir 286 756.71 lati.
No pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem tiek segti 50 604.12
lati.
Sīkākai informācijai:
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldes vadītājs Valdis
Gūtmanis, 63846658, jaunlutrini@saldus.lv
Informāciju sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja, Eva Jēkobsone,
29855016, eva.jekobsone@saldus.lv

Projekts „Lai dzīvo Druvas saldējums”

Projekta mērķis bija veidot ciešāku sadarbību starp kultūras un izglītības darbiniekiem un uzņēmējiem, iesaistot arī sabiedrību. Sadarbības
partneris no uzņēmēju puses bija A/S „Druva Food”, jo tas, mūsuprāt,
ir viens no Saldus novada veiksmīgākajiem un oriģinālākajiem uzņēmumiem.
Pasākums notika 3. septembrī Druvas vidusskolā. A/S „Druva Food”
dalīja saldējumus Druvas vidusskolas, Saldus pamatskolas un Cieceres
internātpamatskolas 1. klases skolēniem. Skolēni un viņu vecāki piedalījās teatralizētā viktorīnā „Uzmini nu!”- balvās saņemot saldējumu. Demonstrēja saldējuma reklāmas rullīti. Šī projekta laikā tapa 10
priekšauti ar Druvas saldējuma logo, ko pēc īpašas piegrieztnes šuva
Inguna Grišāne. Šie priekšauti nodoti A/S „Druva Food” Saldus tirdzniecības vietās.
Pēc projekta plānots turpināt A/S „Druva Food” un kultūras darbinieku sadarbību. Druvas deju kolektīvi nākamgad XXV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos ģērbsies A/S „Druva Food” mēģinājumu
krekliņos. Uzņēmums turpinās atbalstīt kultūras un izglītības pasākumus
Saldus novadā.
Projekts tapis pateicoties biedrības „KIT” izsludinātā projektu pasākuma „Esi oriģināls” projektu konkursam.
Projektu īstenoja biedrība „Durvis uz radīšanu”.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja- Ļuba Kapteine.

PROJEKTU „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR APVIENOTĀ
JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
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saldus novada pašvaldības aktualitātes
Tikšanās ar Kandavas novada pašvaldības
pārstāvjiem
Saldus novada pašvaldībā 25. septembrī viesojās Kandavas novada
pašvaldības lietveži un informāciju tehnoloģiju speciālists, lai smeltos
idejas par efektīvu elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu Doclogix pārvaldību.
Doxlogix ir dokumentu pārvaldīšanas sistēma, ar kuras palīdzību
efektīvi un pilnvērtīgi var veikt pārvaldes dokumentu reģistrēšanu, apriti
un vadību, operatīvi informēt darbiniekus un veikt kontaktu pārvaldību,
tādējādi atvieglojot darbu novada pašvaldības darbiniekiem.
Kopš 2006. gada, kad ar ERAF finansējumu Doclogix ieviesa gan
Saldus, gan Kandavas pašvaldībā, Saldus pašvaldība spējusi labāk un
efektīvāk šo sistēmu apgūt un izmantot. Saldus novada pašvaldībai tas ir
izdevies, pateicoties lietvežu un datorsistēmu uzturētāju ciešai sadarbībai, nav bijis jāmeklē pakalpojums no citām iestādēm vai uzņēmumiem.
Taču pašvaldība arī pie šiem sasniegumiem dokumentu apritē nav apstājusies, joprojām norisinās darbs pie tā, lai šī sistēma kļūtu funkcionālāka.
Pašvaldības iestādes ir vietas, kur ir ļoti daudz dokumentu un to aprite un organizēšana ir svarīga veiksmīgam un ātram pašvaldības darbam.
Kandavas kolēģi pateicās par dalīšanos pieredzē un pirms došanās mājās
jau apsprieda, ko varētu uzlabot paši savā darbībā un kā saviem spēkiem
labāk un efektīvāk izmantot dokumentu pārvaldības sistēmu Doclogix.
Viesošanos Saldus pašvaldībā kolēģi atzina par ļoti produktīvu.

Saldus novada pašvaldības pārstāvji
piedalās semināros Ķekavā
Latvijas Pašvaldību savienība 5. oktobrī Ķekavā rīkoja semināru
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem un informācijas tehnoloģiju speciālistiem.
Semināra pirmā daļa abu nozaru speciālistiem bija kopēja. Semināru atklāja Ķekavas novada domes izpilddirektors Juris Krūmiņš. Viņš
sniedza vispārēju ieskatu Ķekavas novada pašvaldības darbā, uzsverot
veiksmes un neveiksmes pēc novadu sistēmas izveidošanas.
Valmieras pilsētas domes pārstāvji informēja par veiksmīgo pieredzi
atvērtā koda izmantošanā Valmierā un informācijas tehnoloģiju un sabiedrisko attiecību veiksmīgas sadarbības priekšrocībām.
Tika sniegts ieskats personas datu drošības aktuālajos jautājumos un
ar to saistītajā likumdošanā, kā arī īsi pastāstīts par risinājumiem datu
drošībā- vienkārši par sarežģīto.
Semināra otrā daļa bija dalīta. Sabiedrisko attiecību speciālistiem
bija iespēja iepazīties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
(KNAB) pārstāvju sniegto informāciju par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem pirms pašvaldību vēlēšanām. Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA)
pārstāve detalizēti skaidroja svarīgākos autortiesību aspektus pašvaldībām. Stakeholde.rs pārstāvis prezentēja šī uzņēmuma izstrādātu e- līdzdalības rīku, ko pašvaldības var izmantot savai attīstībai un komunikācijas uzlabošanai ar iedzīvotājiem. Visbeidzot grāmatniecības vēsturnieks
Valdis Villerušs stāstīja par grāmatas lomu un vērtību sabiedriskā tēla
veidošanā.
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālisti tika informēti par atvērtā
koda klientu vadības IT risinājumiem darba procesa automatizācijai un
par biometriju paroļu un PIN- kodu vietā. Baltijas datoru akadēmijas
pārstāve informēja par Leonardo da Vinči projektu „Bezmaksas programmatūras lietošanas veicināšana Baltijas valstīs”. Noslēgumā Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis stāstīja par drošības risinājumiem
Ķekavā IT jomā.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe.
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Ķekavā
5.oktobrī Ķekavā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā piedalījās 4 pārstāvji arī no Saldus novada
pašvaldības. Sanāksmes galvenā tēma bija publiskais iepirkums, kur informēja par Publiskā iepirkuma likuma grozījumiem, labo praksi, kā arī
par nepilnībām, kas saistītas ar publisko iepirkumu.
Pēc semināra visi dalībnieki apmeklēja Ķekavas novada pirmsskolas
izglītības iestādi „Bitīte”, kas realizēta Publiskās Privātās Partnerības
projekta ietvaros. Šāds projekts aizsākās vienlaicīgi četrās pašvaldībās –
Ķekavā, Mārupē, Ogrē un Tukumā. Savukārt Pļavniekkalna sākumskolā
semināra dalībnieki iepazinās ar Cramo pārvietojamo moduļu sistēmu,
kurā izbūvētas papildus klases un mācību kabineti, šādu risinot vietu
trūkumu sākumskolas skolēniem.

Balvu novada pašvaldības vizīte Saldū
27. septembrī Saldus novada pašvaldībā viesojās Balvu novada pašvaldības delegācija: priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietnieks, izpilddirektore un izpilddirektores vietnieks. Balvu kolēģi brauca pētīt mūsu
pašvaldības struktūru un darba organizāciju.
Balvu kolēģi interesējās par pagastu pārvalžu statusu, jo Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, salīdzinot ar Balvu novada pašvaldību, ir lielāka patstāvība, līdz ar to arī lielāka atbildība un pienākumi.
Arī dokumentu aprite starp Saldus novada pašvaldību un pagastu pārvaldēm noris operatīvi un ērti ar dokumentu pārvaldības sistēmas Doclogix
palīdzību. Piemēram, iedzīvotājam nevajag obligāti braukt uz Saldu, lai
nodotu kādu dokumentu Saldus novada pašvaldībā, tā vietā iedzīvotājs
šo savu dokumentu var iesniegt savā pagasta pārvaldē un ar Doclogix
starpniecību tas tiek nosūtīts vajadzīgajam adresātam novada pašvaldībā.
Balvu kolēģi interesējās par Saldus novada pašvaldības autotransporta efektīvu izmantošanu. Katrā pašvaldības automašīnā ir ievietots
GPRS raidītājs un tiek plānota katra transporta noslodze, līdz ar to transports tiek efektīvi izmantots darba vajadzībām.
Balvu kolēģi viesojās Mūzikas un Mākslas skolas projektā, pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” un Saldus pagasta pārvaldē.
Balvu novada pašvaldības pārstāvji atzina, ka Saldus novada pašvaldības pārvaldes modelis ir interesants un iegūtā informācija noderēs,
plānojot savu darbu turpmāk.

Saldus novada pašvaldība piedalījās Eiropas mobilitātes nedēļā

No 16. līdz 22. septembrim visā Latvijā norisinājās Eiropas mobilitātes nedēļa, kurā šogad, atsaucoties uz uzņēmuma SIA „Blue Shock
Bike” aicinājumu izmantot elektrovelosipēdu, piedalījās arī Saldus novada pašvaldība.
Uzņēmums Saldus novada pašvaldības darbinieku rīcībā uz nedēļu
nodeva elektrovelosipēdu, tādējādi rosinot pašvaldības darbiniekus dzīvot videi draudzīgāk, taupīt degvielu, vienlaikus nodrošinot sev aktīvas
kustības. Jāpiebilst, ka velosipēds pēc 1,5 h ilgas uzlādes, kas izmaksā
0,07 santīmus, var nobraukt apmēram 70 km. Kā atzina uzņēmuma pārstāvis Artis Daugins, atsaucība no novada pašvaldības darbinieku puses
bijusi necerēti liela, jo ikviens vēlējies braucamo izmēģināt un noskaidrot informāciju par tehniskām niansēm. Akcijā piedalījās Valmieras,
Cēsu, Liepājas, Ventspils, Talsu, Kuldīgas un Saldus novada pašvaldība,
kā arī Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības
ministrija, portāls TVNET un uzņēmums “Jāņa Sēta”. Saldus novada
pašvaldības darbinieki, piecu dienu laikā ar elektrovelosipēdu nobraucot
61 km, pēc uzņēmuma aprēķiniem ietaupījusi 11,08 santīmus un par 8,5
kg samazinājusi CO2 izmešu daudzumu atmosfērā. Vairāk informācijas
par akcijas rezultātiem atrodama uzņēmuma SIA „Blue Shock Bike” interneta vietnē www.blueshockbike.lv/new/Jaunumi.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste
Laura Liepiņa.

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Septembris Kursīšu pamatskolas saimei sākās nedaudz ātrāk par paredzēto, jo jau 2. septembrī pabijām Ventspilī, kur darbojāmies, cik spēka. Tur norisinājās „Latvijas Mazpulku” un Šveices „Lauku jaunatnes”
kopprojekts „Visu daru es ar prieku”. Padarīto prezentējām Ventspils
Novadu dienā. Nācās arī pašiem padarboties, jo pie sertifikātiem par
gada darbu tikām tikai pēc pagastu iepazīšanas, čaklas strādāšanas darbnīcās un „Džungļu takas” pārvarēšanas.
3. septembrī gan visi bijām uz strīpas, jo ar klases un skolas biedriem
tikties – goda lieta, prieks un visas vasaras sapnis. Pirmā skolas diena izvērtās jauka. Netrūka bērnu, vecāku un skolotāju smaidu, pārsteigumu,
fotozibšņu un ziedu.
Jau nākamajai dienai skolas APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) komanda bija sagatavojusi pamatīgu darbošanos. Apguvām jaunos uzvedības un kārtības noteikumus. Droši vien bērniem un skolotājiem daudz
vieglāk bija iegaumēt visu mācīto, jo katrā vietā mūs sagaidīja īpaši
sagatavots cilvēks, kurš lika izspēlēt situācijas, stāstīja, rādīja, mācīja.
Noteikumu ievērošana noteikti palīdz daudz ražīgāk strādāt ikdienā. To
manījām arī 19. septembrī, kad skolā sabrauca 30 ciemiņi no bijušā Cēsu
rajona skolām, lai padalītos pieredzē, aplūkotu, ko un kā mēs darām mājturības programmā un ikdienā. Prieks, ka kolēģiem pie mums patika!
21. septembrī slaidu riksi pa Saldu izlaida mūsu naskākie skrējēji,
piedalījāmies novada krosā.
25. septembris bija diena, kad uz skolu pa visiem ceļiem un celiņiem
nāca ziedi un citi ziedu paklājā izmantojami materiāli. Protams, tos nesa
bērni, vecāki, skolas darbinieki un skolotāji. Likām milzu kļavas lapas
par godu atnākušajam rudenim. Otrā Latvijas malā- Sikšņu pamatskolā
mums bija sadarbības partneri, arī idejas autori. Viņu skolas pagalmā
todien arī „nokrita” ziedu kļavlapa.
27. datumā mūsu skola oficiāli saņēma apstiprinājumu tam, ka jau
4. gadu drīkstam saukties par ekoskolu, ka, pie skolas mastā uzvilktais
Zaļais karogs, tur drīkst turpināt plīvot. Paldies visiem par darbu!
28. septembrī 30 mazpulku vadītāji no visas Latvijas pulcējās Siguldā uz Šveices un Latvijas kopprojekta „Visu daru es ar prieku” noslēguma konferenci. Idejas, prieks un daudz darba turpmāk būs arī Kursīšu
pamatskolas mazpulkā „Bitīte”, jo projekts patiesībā turpināsies. Mums
projektā ir sagādāts daudz tādu lietu, kuru darba mūžs turpināsies.
Ik pa laikam skolā viesojās un vēl viesosies APU projekta koordinatori, ik nedēļu notiek karjeras nodarbības 7. un 8. kl. Tās vada jaunais
skolotājs Dāvis.
Informāciju sagatavoja Iveta Strikasa, direktores vietniece ārpusstundu darbā
Kursīšu bibliotēkā notika krājuma inventarizācija, tā tika veikta elektroniski izmantojot BIS „Alise” piedāvātās iespējas. Divu dienu laikā ar
Saldus pilsētas bibliotēkas speciālistu palīdzību bibliotēkas krājums tiks
noskenēts un salīdzināts ar datubāzē esošo. Vēl atliek tikai salīdzināt ar
inventāra grāmatām un jāsagaida komisijas akcepts.
Visu septembri bibliotēkā bija apskatāma labdarības foto izstāde
„Ūsas Astes Ķepas”. Izstādes laikā bibliotēkā bija iespēja ziedot naudu
Saldus dzīvnieku patversmes vajadzībām.
26. septembrī Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā viesojās Saldus
un Brocēnu novadu visu bibliotēku bibliotekāri uz kārtējo izbraukuma
semināru. Semināra laikā kolēģi iepazinās ar bibliotēkas darbu, telpām,
problēmām. Uzzināja interesantas un noderīgas lietas prezentācijās un
priekšlasījumos – par Latvijas digitālajām kartēm un LNB piedāvātajiem resursiem, par bibliotēku aktualitātēm Somijā, Igaunijā, Briselē,
par Kurzemes novadpētniecības konferencē redzēto un dzirdēto, kā arī
par atziņām no izbraukuma semināra pa Vidzemes bibliotēkām - no
vieslektores un kolēģiem.
Nu jau mēnesi Kursīšos notiek „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2012”,
ko kopīgi organizē pagasta bibliotēka sadarbībā ar pamatskolas bibliotēku. Līdz šim akcijā iesaistījušies vairāk nekā 30 bērni un jaunieši, kā
arī 3 vecāki. Čaklākie jau paspējuši izlasīt visas piecas savas vecuma

grupas vērtējamās grāmatas.
29. septembrī, izskanot dzejas mēnesim, bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori pagasta iedzīvotājus aicināja uz dzejas dienām
veltītu pasākumu „Pieturas”, kura ietvaros pagastā viesojās aktieris,
dzejnieks Andris Bulis un komponists Toms Juhņevičs. Pasākumā skanēja autora dzeja, ko papildināja skaista mūzika, kas ieveda mūs dzejas
pasaulē un lika aizmirst par ikdienu, rūpēm, kas ļāva vienkārši būt un
pasapņot. Pēc pasākuma plkst. 22.00 visi, kas vēlējās varēja izdancoties
ballē kopā ar Alisi un Zani Ņukšām.
Lai gan oficiālā amatierkolektīvu sezona sākas tikai oktobrī, jau
14. septembrī Kursīšu amatierteātris „Kodols” ar dzejas uzvedumu
„Rīga. Čaks. Mīlestība” viesojās Pampāļu pagastā un 18. septembrī
pēc Saldus pilsētas bibliotēkas uzaicinājuma pasākumā, kas bija veltīts
J.Jaunsudrabiņa un E.Veidenbauma apaļajām jubilejām, bija sagatavojis
dzejas kompozīciju ar un par Jaunsudrabiņa dzeju.
Uz pirmo mēģinājumu jaunajā sezonā 28. septembrī pulcējās vokālā
ansambļa „Allegro” dalībnieces.
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

Lutriņu pagastā
Lutriņu pagasta ļaudis lepojas ar savu pasaules čempionu Daini Poli,
kurš ne tikai pats ir aktīvs sportists, bet arī gatavo maiņu- jaunos sportistus.
Septembra sākumā Lutriņu pagasta darbinieku delegācija devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Aknīstes novada Gārsenes pagastu.
Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Bondars pastāstīja par pagasta dzīvi,
aktualitātēm, savukārt tūrisma speciālists Andris Punculis iepazīstināja
ar Gārsenes pils vēsturi. Pašlaik pilī atrodas Gārsenes pamatskola un tūrisma informācijas centrs. Ļoti interesanti veidota Gārsenes dabas taka,
šeit varējām gūt daudz ierosmju savu dabas objektu uzturēšanai un tūristu piesaistīšanai. Vēl interesantāku to padarīja gides Daces atraktīvais
stāstījums. Septembra beigās Gārsenes pagasta pārstāvju delegācija viesosies Lutriņu pagastā, apskatīs Saldus pilsētu un Brocēnus.
Lutriņu klubā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz pašdarbības pulciņiem. Tas, kādi kolektīvi darbosies, ir atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes. Jauns piedāvājums ir pāru deju studija, kurā paredzēts apgūt visdažādākos deju stilus. Viens no piedāvātajiem deju stiliem ir West Coust
Swings. Aicināti pieteikties dažādu vecumu pāri. Vēl ir iespēja pieteikties folkloras kopā - kapelā, vokālajā ansamblī, amatierteātrī, jauniešu
deju kolektīvā un pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvā „Sprīdīši”.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita Pileniece.
Lutriņu pagasta bibliotēkā ievērojams jaunums - septembrī lietotājiem grāmatas sāk izsniegt elektroniski. Lai tas varētu notikt, bija jāizdara pirmie divi soļi - bibliotēkas 8900 vienību grāmatu fonds jāievada programmā „Alise”, kura piešķir katrai grāmatai svītrkodu, tas tika
izdarīts 2010.gadā. Lasītāju elektroniskā reģistrācija uzsākta šogad, tas
nozīmē, ka katram lasītājam ir savs reģistrācijas numurs, kurš ir vienojošs visās novada bibliotēkās, kuras strādā ar „Alisi”. Tagad, izsniedzot
grāmatas, atliek atvērt lasītāja reģistrācijas datus „Alisē” un noskenēt izsniedzamo grāmatu. Bibliotēkas vadītāja darbu tas atvieglo, jo redzams,
vai lasītājs nav parādnieks kādā bibliotēkā, var stāties rindā uz pieprasīto grāmatu, automātiski dienas beigās parādās bibliotēkas apmeklējumu skaits un izsniegums. Lai vēl kvalitatīvāk veiktu šo darbu un lasītāji
saņemtu vajadzīgo grāmatu, jāiegādājas elektroniskās lasītāju kartes un
čeku drukājamais printeri.
Visas pagastu bibliotēkas ir izstrādājušas Krājuma komplektēšanas
politiku. Lutriņu bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas pamatuzdevumi saskaņoti ar 1999.gadā Kopenhāgenā pieņemto deklarāciju par publisko bibliotēku lomu informācijas sabiedrībā. Izpētīju nozaru
literatūras, kas ir bibliotēkas fondā, vecumu laika posmā no 1960.2012. Secinājumi: nozaru fonds kopumā atbilst šodienas prasībām un
aktualitātēm, ir kvalitatīvs. Fonds atjaunojas, jo regulāri tiek norakstīti
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fiziski un morāli novecojuši izdevumi. 2012.gada otrā pusgadā atkārtoti pārskatīta un tiks norakstīta saturā novecojusī literatūra. Analizējot
lasītāju pieprasījumus (skolēni, studenti, profesiju speciālisti), piešķirtā
budžeta ietvaros iegādāti un jāpiekomplektē jauni izdevumi par aktuālām tēmām.
Septembra bibliotekāru seminārā, kurš notika Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā, Lutriņu bibliotēkas vadītāja kolēģus vizuāli iepazīstināja ar redzēto un dzirdēto Briseles un Amsterdamas bibliotēkās.
Vadītāja tur viesojās maijā Latvijas Bibliotekāru biedrības delegācijas
sastāvā.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Ligita
Popsujēviča.

Nīgrandes pagastā
Nīgrandes pamatskolā
No Miķeļiem uz Mārtiņiem, no Mārtiņiem uz Ziemassvētkiem. Tāds
ir nemainīgs latviskās dzīves tradīciju ritējums. Kā sagaidījām un pavadījām Miķeļdienu mēs- Nīgrandes pamatskolas skolēni, skolotāji,
vecāki? Miķeļdienu gaidot, skolā tika goda vietā liktas rudens veltes
un ziedi. Skolēni cītīgi meistaroja dārzeņu un augļu brīnumus. Izstādes
darbi pārsteidza ar savu izdomu un dažādību. Es domāju, ka to radīšanas
laiks bija arī jauks skolēnu mājās, jo darbiņi tika radīti mājās kopā ar
vecākiem.
Mūsu skolā jau kā tradīcija ir izveidojusies Miķeļdienas gadatirgus
rīkošana. Tirgus dienu ieskandināja ļoti jauks Miķeļdienas uzvedums ar
dziesmām, ticējumiem, pasaku inscenējumiem, rotaļām, kurās tika iesaistīti visi viesi un skolēni. Skolotājas Anita Kļava, Angelika Montika
un Artis Šūlbergs bija sagatavojuši jauku pārsteigumu. Prieks par to, ka
mūsu skolā aug daudzi jauni aktiermeistarības talanti. Pēc Miķeļdienas
jautrībām sākās lielā tirgošanās. Kā jau katru gadu, arī šogad visi tirgojās
uz nebēdu. Tirgošanās procesā tika iesaistīti arī vecāki. 1. klases skolnieka Daniela mamma tirgoja adītus, rakstainus cimdus un zeķes, jo ziema
taču arī nav aiz kalniem. Jaukās apsveikuma kartītes piedāvāja Diānas
Silnieces mamma. Savukārt citi vecāki tikai iztālēm uzraudzīja savus
tirgotājus un ļāva pašiem tirgoties.
Skolēni tirgoja savus darinājumus un izaudzētos ķiplokus, bumbierus, ābolus. Bija plašs konditorejas izstrādājumu klāsts. Mājās cepti
sklandrauši, ābolmaize, biezpienmaize utt. Varēja iegādāties pat no kazas piena gatavotu sieru un arī mājās sietu ķimeņu sieru. Mūs iepriecināja trīs kafejnīcas, kuras rīkoja 5., 6., 7. klase. Malači! Katrai kafejnīcai
bija savs piedāvājums un noskaņa. Ļoti labi pastrādāts! Nu jādomā, kā
iegūto peļņu lietderīgi likt lietā. Nu Miķeļdienas kārumi apēsti, laiks
gaidīt Mārtiņus! Un skaties vien. Arī Ziemassvētki jau būs klāt!
Septembris Kalnu vidusskolā
Vēja spārniem aiztraucies ar darbiem un notikumiem bagātais šī
mācību gada septembris. Bijusi sporta diena 4. septembrī. Salīdzinot ar
pagājušo gadu, rezultāti ievērojami auguši. Skolēni savu varēšanu rādīja
dažādās skriešanas un lēkšanas disciplīnās, lodes grūšanā un bumbiņas
mešanā. Sacensību kulminācija, protams, bija virves vilkšana. Aizvadītajā krosa sacensībās stafetē pirmo vietu novadā izcīnīja mūsu vidusskolas zēni.
11. septembrī atzīmējām dzejas dienu, veltītu Andreja Eglīša 100 jubilejas gadam. Skolā viesojās dzejnieka daiļrades pētnieks un
grāmatas „Vai Andrejs Eglītis?” autors Māris Druva. Ciemos bijām aicinājuši arī novada dzejas rakstītāju Aivaru Kaņepu. Prieks, ka pasākumu
apmeklēja skolēni, viņu vecāki un pagasta ļaudis.
Tā kā tuvojas Dzīvnieku aizsardzības diena, 17. septembrī
sākumskolas skolēni devās ekskursijā uz tuvējo zoodārzu Kalvenē. Savukārt 24. septembrī skolas un pagasta bibliotēka organizēja Eiropas
valodu dienas pasākumu, kur jaunāko klašu skolēni izveidoja krāšņu
valodu koku, bet vecākie skolēni devās valodu trasē, kur kontrolpunktos
vajadzēja pacīnīties ar daudzām Eiropas valodām.
Aktīvi darbojamies Latvijas – Lietuvas pārrobežas projektā.
Atzīmējām Baltu vienotības dienu, vispirms pie draugiem Židiķu vidus-
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skolā, bet 22. septembrī uzņēmām ciemiņus pie sevis. Kalnaišu kalnā
pie ugunskura atcerējāmies kopīgo vēsturi, dziedājām dziesmas un veicām senu rituālu. Prieks, ka piedalījās vecāki un arī citi pagasta ļaudis.
Paldies kultūras nama vadītājai Ligitai Ķienei par atbalstu un palīdzību!
28. septembrī notika Olimpiskā rīta vingrošana, bet pēcpusdienā Valsts aizsardzības mācības audzēkņi kopā ar jaunsargiem no Saldus 1. vidusskolas rīkoja 2 dienu nometni brīvā dabā.
Katru gadu tradicionāli tiek rīkots Miķeldienas tirgus, ko organizē Kalnu kultūras nams. Tradicionāli arī tirgus dalībniekus priecē
kapela „ Spēlmaņi” un deju kolektīvs „ Jumis”, kuros spēlē un dejo skolas audzēkņi.
Arī oktobra mēnesis rādās būt tikpat radošs un darbīgs.
Informāciju apkopoja Ilda Taube.

Pampāļu pagastā
Apsveicu visus, kuriem prieku rada rudens lapu košās krāsas un asteru ziedēšana! Mīļš sveiciens un laba vēlējumi oktobrī dzimušajiem
pampāļniekiem!
Pampāļu pagastā tiek veikti pēdējie darbi, lai sekmīgi uzsāktu apkures sezonu. Malkas krājumi ziemai ir lieli un prasa lielu gatavošanas
darbu. Nepieciešamā sagatavošana veikta katlu mājai, kura apsildīs visu
pagasta centru.
13. septembrī notika iedzīvotāju sapulce, kurā pagasta pārvaldnieks
informēja iedzīvotājus par pagastā notiekošajām aktivitātēm. Daudz ir
darbu, kuri izdarīti un dod paredzētos augļus, bet ir vairākas jomas, kurās būtu jāstrādā ne tikai pagasta pārvaldei, bet arī pašiem iedzīvotājiem.
Sākam pierast pie ņēmēju lomas, bet aizmirstam par došanu. Pats sāpīgākais jautājums ir parādnieki par komunālajiem pakalpojumiem. Pampāļu pagasta iedzīvotāji ir parādā vairāk kā 7000 latus par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem, un tas nav mazais skaitlis, kuru nesaņem
pagasta budžets.
Septembra mēnesī Pampāļu bibliotēkā bija apskatāma pampāļnieces
Klintas Maslabojevas apsveikumu kartiņu izstāde. Kartiņas darinātas
kvīlinga tehnikā.
Bibliotēkas fondi papildinājušies ar lasītāju dāvinājumiem.
14. septembrī Pampāļu kultūras nams un Pampāļu bibliotēka aicināja visus uz pasākumu par godu Dzejas dienām. Pampāļos viesojās
Kursīšu amatierteātris “Kodols” ar uzvedumu “Rīga, Čaks, Mīlestība”.
Redzējām degošu sirdi uz asfalta, sarkano rozi – mīlestības simbolu.
Dzirdējām pilsētas trokšņus un dziedājām līdzi pazīstamas dziesmas.
Par brīnišķīgo iespēju klausīties un izzināt A.Čaku liels paldies Kursīšu
pagasta aktieriem un režisorei. Stunda pagāja ātri un bija vērtīga visiem,
kas ieradās uz pasākumu.
Visu septembra mēnesi Pampāļu kultūras namā bija apskatāma Ināras Šmitas darināto pančo izstāde.
8.septembrī Pampāļu pensionāri viesojās pie draugiem Sabilē, lai
piedalītos Rudens ballē.
22.septembrī atsākās filmu demonstrēšana un varēja noskatīties multiplikācijas filmu “Ledus laikmets 4’’.
19. septembrī sezonu sāk Nīgrandes mūzikas skolas filiāle, kurā jaunāko klašu skolnieki mācās dejot.
24.septembrī sezonu atklāja Pampāļu dramatiskais kolektīvs, kurš
nolēmis piedalīties novada skatē un arvien gaida jaunus dalībniekus.
26. septembrī uz pirmo mēģinājumu sanāca Pampāļu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstis’’.
Pampāļu pagasta Folkloras kopa piedalījās Ezeres pagastā notiekošajā Rudens Gadatirgū. Folkloras kopa arī sākusi jauno sezonu un gaida
jaunus dalībniekus (tel. 28355716 – Vija)
P.I.I. ’’Pumpuriņš’’ septembris sākās ar ziedu un dārzeņu izstādi. Notika informatīva vecāku sapulce, kurā līdzās iekšējām iestādes darbības
izmaiņām un jauninājumiem, bija tikšanās ar Saldus novada Izglītības
pārvaldes pārstāvjiem, kuri informēja par “vecāku skoliņas’’ izveidošanu un darbības principiem. Skoliņas nodarbības notiks katru reizi citā
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bērnudārzā. Pampāļos – decembrī.
28.septembrī P.I.I. ’’Pumpuriņš’’ darbinieki apmeklēja Jaunlutriņu
pagasta bērnudārzu, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunu pieredzi.
Pampāļu pamatskolas skolēni jau otro gadu rudens krosu skrien parkā. Šogad viņus apciemoja visu laiku labākais skrējējs – Garausainais
Zaķis, kurš sveica uzvarētājus un rādīja dažādas veiklības.
Visas varavīksnes krāsas bija apskatāmas Dāliju izstādē, kuru septembrī varēja apskatīt skolas telpās. Septembrī notika konkursa “Glītie
gadalaiki’’ noslēguma pasākums 2. – 4. klasei. Septembrī viss skolas
kolektīvs piedalījās kartupeļu lasīšanas talkā. Pašu rokām salasīts ir arī
garšīgāks!
Skolas darbinieki piedalījās braucienā ar velosipēdiem. Vēl septembrī notika tikšanās ar novada domes deputātu Jāni Vaļko. Notika radoša
darbnīca 1. -4. klašu skolniekiem par Miķeļdienas tēmu. Septembrī bija
pirmā nodarbība jaunsargiem.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa.

Saldus pagastā
Druvas vidusskola rīko Talantu skolas zinātkāriem un aktīviem jauniešiem Saldus novadā. 29. septembrī bija pirmā Talantu skolas nodarbība, kur interesenti varēja piedalīties trīs lekcijās:
NĀC UN IEPAZĪSTI BIOLOGU PASAULI!
Jauno biologu skolas (9.-12.kl.) nodarbības
šajā sezonā iecerētas par ļoti interesantām tēmām:
1. Daugavpils Universitātes Mobilā klase
dabā( biotehnoloģijas, mūsdienīgs lauku aprīkojums, eksotisko dzīvnieku kolekcija klātienē).
2. Veselīga uztura pamatprincipi.
3. Anatomijas laboratorija-sirds uzbūve un
darbība.
Skolotājas Ina Ādlere, tel.29277885, adlere@inbox.lv un Inese Zīrupa, tel.29866731, inesezirupa@inbox.lv
NĀC UN PIEVIENOJIES ĢEOGRĀFU MAFIJAI!
Juris Levics cer sagaidīt uz nodarbībām ieinteresētus un zinātkārus 8.-12.klašu skolēnus.
Pirmajā nodarbībā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes Ģeoloģijas nodaļas vadītājs Ģirts Stinkulis
runās par tēmu „Litosfēras plātņu tektonika” un dalīsies iespaidos par ceļojumu uz Grenlandi. Arī pārējās
nodarbībās gaidīsim ciemos vieslektorus. Notiks konkursi. Skatīsimies
ceļojumu aprakstus un fotogrāfijas.
Skolotājs Juris Levics, tel. 26307410, j.levics@inbox.lv
NĀC UN APGŪSTI PROGRAMMĒŠANU!
Šajā mācību gadā uz programmētāju skolas jauno grupu tiek aicināti
pieteikties 5.-8.klašu skolēni, kuri ir gatavi izturēt salīdzinoši vienkāršu
pārbaudes testu un noskaņoties rūpīgam, centīgam
un ilgstošam mācību darbam profesionālu skolotāju vadībā!
Darbību turpinās jau pieredzējušo programmētāju komanda, lai intensīvi gatavotos veiksmīgai
dalībai informātikas olimpiādēs.
Skolotāji: Normunds Svētiņš, tl.29447344,
normunds@druva.lv
Ivars Atteka, tl.29190593, ivars.atteka@inbox.lv

Zaņas pagastā
Septembra mēnesī sākām realizēt projektu „Nakts priekšauts”, kurš
guva finansējumu biedrības KIT izsludinātajā Saldus novada kultūras
projektu pasākuma „Esi oriģināls” projektu konkursā, projektu līdzfinansē Zaņas pagasta pārvalde un biedrība „Gaismas pusē”.
Nodarbības iedzīvotāju ērtībai notiek Dienas centrā. Prieks, ka par
šo projektu interesi izrādīja arī paši mazākie PII audzēkņi, kuriem nodarbībās visnotaļ paši lielākie palīgi ir viņu vecāki. Vēlam veiksmi un
pacietību visiem projekta dalībniekiem. Joprojām gaidām ikvienu interesentu, kurš vēlas šūt pidžamu vai naktskreklu, katru sestdienu Dienas
centrā plkst.12.00.
No 10.-14.09. Zaņas skolas aktu zālē bija vērojams rudens ar ziedu
smaržu, ar savām krāsu otām traipīts, ar pilniem ražas groziem izstādē
„Zelta rudens”. Paldies par sadarbību izstādes tapšanā bērnudārza skolotājai Inetai Judeiķei un auklītei Intai Miceikai, bērniem, bērnu vecākiem
un aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem. Par dalību izstādē iegūtie pildīto
tulpju sīpoli, lai jums katram ir pavasara vēstnesis.
14. septembrī pensijas vecuma iedzīvotāji devās ekskursijā uz Nīcas novadu. Nīcas tūrisma informācijas centrā aplūkojām Nīcas senlietu
krātuvi, tad mums ekskursijas raitajā solī pievienojās gide Rita. Bijām
Prenclava vējdzirnavās - vienīgajās dzirnavās, kas bez pārtraukuma līdz
mūsdienām malušas graudus. Viesojāmies arī Rogu ģimenes prezentācijas pildspalvu un motociklu privātkolekcijā. Aplūkojām trīs Nīcas
daiļdārzus „Tauriņus”, „Sīpolus”, „Dārzniekus” rudens krāsās, kur bija
iespēja arī iegādāties dažādus stādus savam dārzam. Dienas noslēgumā
devāmies arī turpat uz kilometru attālo jūru baudīt vēju. Par šo skaisto
notikumiem bagāto dienu, pensijas vecuma iedzīvotāju vārdā pasakos
Zaņas pagasta pārvaldei, kura sedza transporta pakalpojumus.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska.

Zvārdes pagastā
Rudens... ir sācies tik skaisti raibais rudens – skolas sākuma laiks! 3.
septembrī Zinību dienā sparīgi skolas gaitas uzsāka arī 83 Striķu pamatskolas skolēni un pedagogi. No sirds novēlam jaunus, skaistus iespaidus,
emocijas, prasmes un, protams, zināšanas!
Vakaros, kad saules gaisma vairs nav tik ilga Zvārdē tiek meklēti
risinājumi jautrai, sportiskai atpūtai. Tā 14. septembrī norisinājās divi
orientēšanās pasākumi. Foto orientēšanās pasākumā „Ar ģimeni, draugiem un fotoaparātu pa Zvārdi” skolēniem, viņu ģimenes locekļiem un
skolotājiem bija iespēja iepazīt tuvāk pagastu meklējot, dabā objektus,
kas attēloti fotogrāfijās. Bija divu veidu maršruti – kājāmgājēju un braucēju komandām. Kopumā pasākums izvērtās aizraujošs un izzinošs. Bet
vēlāk sākās atpūtas un veiklības skrējiens naktī „Ar pūces acīm skatoties”, kur dalībniekiem tumsas aizsegā nācās meklēt dažādās vietās izvietotus kontrolpunktus, lai pēc iespējas ātrāk veiktu paredzēto maršrutu
un izpildītu uzdevumus. Liels prieks par 18 dalībniekiem un pārējiem
līdzjutējiem, kas piekrita izaicinājumam! Godpilno pirmo vietu ieguva
Vita Jankusa un Jānis Fjodorovs, 2. vietu Harijs Everts un Gatis Vilmanis, bet 3. vietu Alīna Petrovska un Madars Prauliņš.
28. septembrī norisinājās „Miķeļdienas raibi radošais ražas – ideju
tirdziņš”.
Sirsnīgi sveicam Vēru Vaitkeviču 80. jubilejā! Novēlam veselību un
vēl daudz skaistu dzīves mirkļu!
Informāciju sagatavoja: Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Iveta Ganeviča

Visās talantu skolās:
1) būs konkursi ar iespēju gada beigās nopelnīt vērtīgas balvas;
2) dalības maksa par 1.semestri - 1,00 Ls (par tējas pauzēm 3 nodarbībās) jāsamaksā 29.septembrī;
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aktualitātes
Veterānu basketbola turnīrs Saldus 2012
15. septembrī notika Veterānu basketbola turnīrs Saldus 2012 vīriešiem, kuri vecāki par 40 gadiem. To organizēja basketbola
komanda „Saldus veterāni” sadarbībā ar biedrību „BK Saldus” un Saldus novada pašvaldību.
Turnīrā piedalījās 8 komandas: „Kraukļi” no Liepājas, „Kvistija” no Mažeiķiem Lietuvā, „Basketclub” no Kaļiņingradas
Krievijā, „Patvanka” no Kaunas Lietuvā, “Parnu” no Igaunijas, „Kings” no Grobiņas, “Talsi” un „Saldus veterāni”. Kopā 81
spēlētājs. Veterānu basketbola turnīrs notika otro gadu pēc kārtas.
Turnīra atklāšana bija sirsnīga un pacilājoša. Skanot katrai komandai īpaši piemeklētai ritmiskai dziesmai, zāles vidū pa
vienam tika izsaukti visi spēlētāji. Četru valstu — Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas — himnas izpildīja Saldus mūziķe
Aiva Pundiņa. Tas bija emocionāls pārsteigums visām komandām.
Turnīra jaunums — pirms katras spēles abu komandu visi spēles protokolā pieteiktie spēlētāji 1 minūti meta soda metienus.
Soda metienu rezultāts tika pieskaitīts pie spēles rezultāta. Turnīrā kopā bija 18 spēles, sacensības notika 9 stundas.
Spraigā un aizraujošā finālspēlē otro gadu pēc kārtas uzvarēja komanda „Kvistija” (Mažeiķi, Lietuva). Mažeiķu spēlētāji uzvarēja komandu
„Patvanka” (Kauņa, Lietuva), kura tika uzskatīti par turnīra favorīti. Mājinieku komanda „Saldus veterāni” šogad bija vēl viesmīlīgāka nekā iepriekšējā gadā, jo izcīnīja 6. vietu.
Pēc spraigām spēlēm komandas sarindojās sekojošā secībā:
1.
„Kvistija” Mažeikiai Lietuva 5 spēles 5 uzvaras.
2.
„Patvanka” Kaunas Lietuva 5 spēles 4 uzvaras un 1 zaudējums.
3.
Parnu Igaunija 5 spēles 3 uzvaras un 2 zaudējumi.
4.
Talsi 5 spēles 2 uzvaras un 3 zaudējumi.
5.
„Kings” Grobiņa 4 spēles 2 uzvaras un 2 zaudējumi.
6.
„Saldus veterāni” 4 spēles 1 uzvara un 3 zaudējumi.
7.
„Kraukļi” Liepāja 4 spēles 1 uzvara 3 zaudējumi.
8.
„Basketclub” Kaļiņingrada 4 spēles 4 zaudējumi.
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs bija komandas „Kvistija” basketbolists Aivaras Jokubaitis, kas iemeta visvairāk trīspunktu metienus un arī soda
metienus.
Rezultatīvākais spēlētājs bija Aleksandrs Chapki no „Basketclub” (Kaļiņingrada, Krievija).
Rezultatīvākais soda metienu izpildītājs — Mait Kabin no “Parnu” (Igaunija).
Rezultatīvākais 3 punktu metienu izpildītājs — Viktors Kulačkovskis no „Saldus veterāni”.
Pēc visu komandu menedžeru vai treneru aptaujas tika noteikts katras komandas vērtīgākais spēlētājs. Tie bija:
„Kvistija” Mažeiķi, Lietuva — Aivaras Jokubaitis, „Patvanka” Kauņa, Lietuva — Robertas Butkus, “Parnu” Igaunija — Mait Kabin, “Talsi”
— Sandris Fabricius, „Kings” Grobiņa — Rihards Krasovskis, „Saldus veterāni” — Arvis Blūms, „Kraukļi” Liepāja — Modris Šveiduks, „Basketclub” Kaļiņingrada, Krievija — Ilja Fishkin. Turnīra vērtīgākā spēlētāja titulu ieguva Aivaras Jokubaitis no „Kvistija” Mažeiķi, Lietuva.
Turnīru atbalstīja Saldus novada pašvaldība, SIA „Citrons”, A/S „Aldaris”, SIA „Tenax”, “100 Pieminekļi” un SIA „Saldus Zaļā aptieka”.
Informāciju sagatavoja Jānis Ozoliņš („Saldus veterāni”)

Informācija par Uzņēmumu reģistra pakalpojumu apmaksu
Cien./god. Uzņēmumu reģistra pakalpojumu klienti!
Vēlamies Jums atgādināt, ka turpmāk, saņemot UR pakalpojumus,
Jums vairs nav jāuzrāda bankas apliecināta kvīts par veikto maksājumu,
bet tā vietā Jūs varat uzrādīt arī neapliecinātu kvīts kopiju, internetbankas maksājuma izdruku vai sniegt informāciju par veikto pakalpojuma
apmaksu (maksājuma datums, maksātājs, summa, mērķis). Par to, vai
pakalpojums ir apmaksāts un maksājums ir saņemts Valsts kasē, pārliecināsies mūsu iestādes darbinieki pirms pakalpojuma sniegšanas.
Lai izvairītos no situācijām, kad UR pakalpojuma sniegšana ir jāatsaka, jo maksājums vēl nav saņemts Valsts kases kontā, lūdzam Jūs norēķināties par pakalpojumiem savlaicīgi - vismaz 2 darbdienas iepriekš,
vai maksāt par pakalpojumu uz vietas UR telpās ar norēķinu karti.
Papildus informāciju variet saņemt pa telefonu UR + 371 67031703
vai Valsts kasē + 371 67094251
Informāciju sagatavoja galvenā valsts notāra palīdze Sabīne Ālmane
Jauno maksājumu kārtību nosaka grozījumi 2010.gada 12.oktobra
Ministru kabineta noteikumos Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar
valsts budžetu”, kas stājās spēkā š.g. 1.septembrī.
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Eiropas Savienības informācijas punkts
informē
Radošo darbu konkurss 1. -12. klašu skolēniem “Latvija, es esmu
Tavs bērns”
Atzīmējot Eiropas Valodu dienu, Latviešu valodas aģentūra aicina 1.12.klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā “Latvija, es esmu
Tavs bērns”. Darbi konkursam jāiesūta līdz 2012.gada 18. novembrim.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Latviešu valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_Valodu_
dienas_2012_pasakumu_programma/1082/mid_522
Bateriju vākšanas konkurss: “Tīrai Latvijai!”
„Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes iesaistīties bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, veicinot videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt bērnu izpratni par izlietoto
bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi un rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem
atkritumiem. Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2012. gada 31. decembrim, elektroniski reģistrējoties un izveidojot savu profilu SIA „Zaļā
josta” mājas lapā. Informācija par konkursa norisi, kā arī konkursa nolikums, dalībnieku saraksts pieejami: http://www.baterijas.lv/konkurss
Informācijas avots: www.baterijas.lv

Saldus novada dome sveic oktobra apaļo jubileju gaviļniekus
Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,
Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz pļavā zaļā
Saķer visus siltos vējus
Un tad palaid vaļā,
Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,
Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļā zara!
/A. Krūklis/

Ezeres pagastā
Vitauts Sūngailis- 50
Nijole Šteina- 50
Ramute Ziemele- 50
Svetlana Ose- 55
Mihails Zaporožans- 60
Haralds Gruzis- 70
Velta Morozova- 70
Rihards Pavlovičs- 70
Dzidra Šangele- 80
Apvienotajā Jaunauces un Rubas
pagastā
Agra Mudiņa- 50
Aleksandrs Petrāvičs 50
Dainis Bogomazovs- 60
Dzidra Šaule 65
Stasja Kosta 70
Alfons Varkalis- 70
Gaļina Grickeviča- 75
Vilonija Vilumaine 85
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastā
Laimdota Kārkliņa- 50
Roberts Misāns- 55
Ādolfs Samsons- 60
Daina Kazradze- 60
Valdis Ketleris- 65
Filomena Kļava- 75
Elita Nikalovska- 75
Edmunds Zaļums- 75
Milda Ķeplaste - 93
Kursīšu pagastā
Mārīte Griblo- 60
Zilgma Zariņa- 60
Edgars Pavārs- 65
Genādijs Puškarjovs- 65
Lutriņu pagastā
Ainārs Brūvers- 50
Vitauts Kaunass- 50
Ramona Bikaviņa- 55
Guntis Birkenbergs- 55
Vaira Gūtmane- 55
Ilga Freimane- 70

Nīgrandes pagastā
Sandra Adakovska- 50
Laimonis Blumbergs- 50
Daina Brenča- 50
Ligita Čižauska- 50
Vadims Dorbe- 50
Inga Eitute- 50
Vija Jansone- 55
Janina Anuže- 60
Vilma Briede-70
Alberts Dobrovoļskis- 70
Adele Janšte-80
Ona Pocjute- 80
Novadnieku pagastā
Gunta Šulca- 50
Harijs Fridrihsons- 50
Ilmārs Gromovs- 55
Dmitrijs Kožokaru- 55
Zigrīda Kupče- 55
Dainis Kučinskis- 65
Ausma Sproģe- 70
Pampāļu pagastā
Renātei Jučinskaitei- 65
Marijai Vološinai- 65
Alfrēdam Gustim- 70
Saldus pagastā
Armands Kļava- 50
Aivars Bergs- 55
Juris Kirmužs- 55
Ivars Zeilišs- 55
Pēteris Strazdiņš- 60
Janina Kornejanova- 65
Valerijs Kuzmins- 65
Tekla Blūma- 70
Jānis Buls- 70
Imants Stūrītis- 70
Zinaida Kaptjuga- 75
Valija Rudzinska- 85
Vadakstes pagastā
Zaņas pagastā
Biruta Ķēpule- 55
Alfrēds Kinstlers- 55
Viktors Rudenko- 55
Elga Freimane- 60
Alfrēds Ķiemis- 75
Zenta Ernšteina- 80
Zirņu pagastā
Māris Arājums- 50
Valdis Kokorevičs- 50
Ligita Āboliņa- 55
Gunta Šēnhofa- 55
Īrisa Kalniņa- 60
Ināra Mikulāne- 60

Biruta Žvinkle- 65
Ārija Marija Bergmane- 70
Sofija Kuļešenko- 96
Zvārdes pagastā
Irēna Grinberga- 50
Jānis Ķelmeris- 75
Vadakstes pagastā
Viktorija Jonuša- 70
Osvalds Strīķis- 75
Saldus pilsētā
Aleksejs Baikovs- 70
Alda Bathena- 70
Rita Buceniece- 70
Arturs Čampa-70
Valija Glūdiņa- 70
Aina Kraukle- 70
Rita Punkstiņa- 70
Ruta Pūne- 70
Arturs Smeķis- 70
Jānis Šeimanis- Šeinbergs- 70
Stasis Vaļauga- 70
Alfrēds Žavners- 70
Ērika Andersone- 75
Lidija Andersone- 75
Jeronims Jurevičs- 75
Arvīds Karašauskis- 75
Reinis Leitis- 75
Austra Leja- 75
Rolands Vilnis- 75
Ausma Zelmene- 75
Ārija Alksne- 80
Anna Kristolde- 80
Inga Ķēniņa- 80
Jānis Bergs- 85
Klavdija Pokatova- 85
Alma Veismane- 85
Lūcija Janmeija- 90
Francis Piterāns- 90
Irma Ziemiņa- 90
Ērika Ozola- 91
Arvīds Zariņš- 91
Lida Putra- 94
Ženija Grietena- 96
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pasākumu kalendārs oktobrim
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

27.10.

DK Bandava un draugu koncerts
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

24.09.-22.10.

Lietuvas Jūras muzeja veidota delfīnu zīmējumu izstāde
„Ūdens zīmes”

1 4 . 1 0 . - 2 8 . 0 1 . Izstāde „Dzīves gājums” Lietišķās mākslas priekšmeti no
2013.
muzeja krājuma
27.10.

LUTRIŅU PAGASTĀ
oktobris

Grāmatu izstāde „Oktobris - latviešu literātu jubilejas
mēnesis”

27.10.

Pašdarbnieku vakars „Pāri žogam”

28.10. plkst. 12:00

Druvas amatierteātra izrāde „Skrandaiņi un augstmaņi”

oktobris

Literārs pasākums „No pasakām līdz dzejai” Lutriņu
bibliotēkā,- tikšanās ar novadnieci Maiju Stepenu

Projekta „Uzmanību-Priekšauts!” noslēgums:
modes skate „Gatavs valkāšanai”
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

17.10.
plkst. 14.00

Tikšanās ar zirgu figūriņu kolekcionāri no Liepājas Daci
Kupci – Krieviņu „Pakavs pie pakava”

30.10.
plkst.14.00

Literārs pasākums „Vēsture ir citāda”. Tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu
JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”

26.10.- 27.10.

Diennakts „Šķūnī”, apmācības jauniešiem (14-18 gadi)
par karjeras jautājumiem (pieteikuma anketas līdz
17.oktobrim sūtīt uz e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv)

NĪGRANDES PAGASTĀ

2.10 plkst.15:00

PAMPĀĻU PAGASTĀ
18.10. plkst. 16:00

Pampāļu pamatskola “Sporta pasākums bērniem un
vecākiem’’

25.10. plkst. 17:00

Pampāļu pamatskola – Vecāku sapulce

26.10. plkst. 18:00

Pampāļu kultūras nams – Atpūtas pasākums pamatskolas
audzēkņiem

19.10. plkst.10:00

Atklātās Saldus novada zonu sacensības florbolā 8.-9.klašu
grupā Druvas un Šķēdes sporta namos

29.10. plkst. 19:00

Deju kopa „Druvas Seniori”. Aicinām jaunus dalībniekus!
Interesentiem zvanīt pa tel.: 29145725

30. 10.
19:00

Atjaunojam Druvas folkloras kopu, vadītāja Sandra Snipke.
Interesentiem zvanīt pa tel.: 29145725

SALDUS PAGASTĀ

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts volejbolā

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts un Kurzemes novada
čempionāts florbolā

27.10. Bikstos

Saldus novada atklātais čempionāts un R.Mankusa kausa
izcīņa orientēšanās sportā

EZERES PAGASTS
27.09.- 30.10.

„Vēstule, rakstīta steigā” A. Gaigalas pildspalvu kolekcija
un dzejas pieturzīmes Ezeres bibliotēkā

plkst.

VADAKSTES PAGASTĀ

22.10.

Ģimeņu vakars Vadakstes tautas namā

30.10.

Viktorīna skolēniem „Dzīvnieku pasaulē” Vadakstes bibliotēkā

29.10.- 4.11.

Novusa turnīrs

Ražas svētku pasākums „Rudenitņš bagāts vīrs”. Viesojas
Pampāļu dramatiskais kolektīvs ar H. Paukša izrādi „Trīs
kāposti”. Balle.
Projekta „Nakts priekšauts” noslēguma pasākums Zaņas
skolā; Pidžamu ballīte. Fantāziju lidojuma salīdzināšana
ar gatavo rezultātu, mēmais šovs, mīklas, rotaļas, nakts
priekšautu modes skate.

ZAŅAS PAGASTĀ

1.10- 31.10.

Labdarības foto izstāde „Ūsas, astes, ķepas” Ezeres
bibliotēkā. Izstādē atainoti Saldus dzīvnieku patversmes
iemītnieki

19.10.plkst. 19:00

Oktobris- decembris

Jūlija Lekuža gleznu izstāde Ezeres kultūras namā

27.10.
11:00

27.10. plkst. 17:00

Ezeres vidusskolas 90 gadu jubilejas koncerts

APVIENOTAIS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTS
27.10. plkst. 13:00

Projekta noslēguma pasākums- dokumentālā filma „No
pagātnes nākotnei- Ruba” Rubas tautas namā

31.10.

Ķirbju un ķirbīšu pēcpusdiena Rubas tautas namā

plkst.

29.10.- 5.11.

Pasākumu cikls „Kas manā burciņā?” – salātu un konservu
degustācija un pieredzes apmaiņa to gatavošanā Šķēdes
skolā

26.10. plkst.20:00

Šķēdes Dailas teātris viesosies Vānē ar Danckovītes izrādi
„Antons un Anna”

Zaņas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā (pārvaldes
darba laikā) projekta „Nakts priekšauts” ietvaros tapušo
darbu izstāde „Nakts priekšauts”.
ZIRŅU PAGASTĀ

26.10. plkst. 16:00

APVIENOTAIS JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTS
24.10. pkst.19:00

Liepājas teātra viesizrāde „Pidžama sešiem’’

Radošo talantu pēcpusdiena
ZVĀRDES PAGASTĀ

18.10. plkst. 14:30

Ķirbju ballīte- radošā pēcpusdiena bērniem

Oktobrī

Skolu pašpārvalžu foto orientēšanās pasākums Striķu
pamatskolā

Oktobrī

Tehnisko darbinieku diena Striķu pamatskolā

KURSĪŠU PAGASTĀ

2.-31. 10.

Foto izstāde „Zemes apmeklējums: Lielbritānija” Kursīšu bibliotēkā

26. 10.

Kursīšu bibliotēkas pasākums „Ceļojuma piezīmes- Indija” Kursīšu pamatskolas direktore Irēna Lagūna dalīsies
iespaidos par redzēto Indijā

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 21, 2012. gada oktobris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes 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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