2012.gada 8.FEBRUĀRIS

Nīgrandē pasniegta Saldus novada Goda pilsoņa balva
Piektdien, 27. janvārī, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā apbalvoja Saldus novada Goda pilsoni. Šis ir augstākais Domes apbalvojums, kas tika dibināts, lai iemūžinātu fiziskas personas vārdu Saldus novada
vēsturē. Par pirmo novada Goda pilsoni kļuvis nīgrandnieks Jānis Blūms, kuru draugi,
bijušie kolēģi un domes vadība sveica sirsnīgajā pasākumā. Jānis Blūms apbalvots par
nozīmīgu ieguldījumu Nīgrandes pagasta un Saldus novada attīstībā, vērtību stiprināšanā
un patriotisma veidošanā.

Jubilāru un Saldus novada goda pilsoni sveic bijušie kolēģi

Saldus novada Goda pilsoņa rakstu un nozīmīti Jānim Blūmam
pasniedz domes priekšsēdētāja Indra Rassa

Jānis Blūms ir kādreizējās populārās Saldus rajona Nīgrandes pagasta
kopsaimniecības ”Jaunais Komunārs” ilggadējais priekšsēdētājs, kurš no
panīkušas kopsaimniecības Nīgrandes pagastā izveidoja vienu no stiprākajām kopsaimniecībām Latvijā. Tolaik saimniecības centrā uzbūvēja jaunu vidusskolu, mūzikas skolu, sporta zāli, administratīvo centru, ražošanas
ēkas, ierīkoja vairākas hidroelektrostacijas. Pēdējos gados, jau būdams
pensijā, viņš uzbūvēja jaunu baznīcu un memoriālo sienu Nīgrandes centrā.
Tajā iekalti visu to nīgrandnieku vārdi, kuri cietuši padomju represijās.
Jāņa Blūma enerģiskā un gudrā darbība atstāja labu iespaidu visā Saldus rajonā. Izveidojās ”Blūma skola”. Vairāki ”Jaunā Komunāra” galvenie agronomi, pastrādājuši Blūma vadībā, tika izvirzīti par citu saimniecību vadītājiem. Blūma ”rokraksts” izpaudās arī šajās vietās.
Jāņa tēvs Pauls Blūms bija Latvijas atbrīvošanas armijas rotas komandieris Kalpaka bataljonā. 2007. gadā Skrundas novadā, Ventas upes ceļu
krustojumā, tika atklāts piemineklis - laukakmeņu siena, kas veltīta Kalpaka bataljona vīriem, kuri 1919. gada 3. martā tajā vietā pulcējās, lai Jāņa
tēva, virsleitnanta Pauļa Blūma, vadībā forsētu Ventu un uzsāktu Latvijas
atbrīvošanu no lieliniekiem.
Jānis Blūms vēlējās iemūžināt kalpakiešu piemiņu, lai jaunatnē uzturētu patriotisma garu. Vienlaikus tā ir arī vieta, kur pieminēt tēvu, kura kaps
atrodas Novosibirskas apgabalā.
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DOMES SĒDE
2012. gada 26. janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par Saldus novada domes budžetu 2012.
gadam”.
2. Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas mērķdotācijas procentuālo
sadalījumu:
•
Saldus pilsētas teritorijai – 28.6%
•
Saldus novada pagastu pārvalžu teritorijai – 71.4%
3. Iesaistīties ar pašvaldības līdzfinansējumu meža zemes transformācijas projekta
īstenošanā 2012.gadā, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms - LVL 4 000.
4. Saskaņot SIA „Akorda” izstrādāto tehnisko ekonomisko pamatojumu „Tehniski
ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta””, izstrādes datums 2012.gada
janvāris.
Saskaņot šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Kopējais budžets - LVL 1 250 022; kopējās izmaksas (bez PVN) LVL 1 024 609;
projekta iesniedzēja kredīts- LVL 96 172; pašvaldības budžets/kredīts LVL 0,00;
kohēzijas fonda finansējums- LVL 871 396; Valsts budžeta finansējums- LVL 57
040; PVN 22%- LVL 225 413.
5. Apstiprināt šādus siltumapgādes tarifus Ezeres pagasta pārvaldes
administratīvajā teritorijā:
1 MW/h (megavatstundu) – Ls 29,- bez PVN;
•	Dzīvokļos un telpās, kurās nav apkures radiatoru, maksa par
siltumapgādes pakalpojumiem – aprēķina 20 % no kopējās dzīvokļa, telpas platības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā 2012.gadā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1

Pieņemti ar Saldus novada domes 2012.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1
4.§). Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40. un
41.punktu
1. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, izņemot garāžas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3. 2.punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
4. 2.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa

par stāvvadiem.
•
Par siltumapgādi koplietošanas apsildei – proporcionāli dzīvojamās
mājas telpu un telpu grupu kopējai platībai.
•
pastāvīgo maksu par siltumapgādi Ls 0,0352/m2 bez PVN;
•
maksu par ūdens uzsildīšanu 1 m³ /0,075 MW/h bez PVN.
Apstiprināt ūdensapgādes tarifus iedzīvotājiem bez skaitītāja mēnesī:
•
Ls 3,50/cilv. bez PVN;
•
Ls 1,30/par liellopu bez PVN;
•
Ls 0,45/ par sīklopu bez PVN.
Apstiprināt kanalizācijas pakalpojumu tarifu iedzīvotājiem bez skaitītāja Ls 5,20/
cilv. bez PVN mēnesī.
Apstiprināt maksu par Traktora MTZ – 82 transporta pakalpojumiem Ls 10,- stundā
bez PVN.
6. Apstiprināt ar 2012.gada 1.februāri Saldus pagasta katlu mājas sniegtā tvaika
pakalpojumu Ls 59.50 (bez PVN) par megavatstundu apmērā Saldus pagasta
pārvaldes administratīvajā teritorijā.
7. Apstiprināt šādas Saldus novada pašvaldības „Saldus bērnu un jaunatnes centrs” pulciņa dalībnieku ikmēneša iemaksas 2011./2012.m.g.:
•
Ls 5.00
Burtiņu skola ABC (5 un 6 g.v.); rotaļu un attīstības grupa
„Zinītis” (2 – 4 g.v.);
•
Ls 3.00
Pārējie interešu izglītības pulciņi.
Sēdes pilns apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Saldus novada dome/Domes sēdes”.

5. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.
gadā (ja 2011.gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja
izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam
tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
6. Ja 2012. gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru
nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2011.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek
aprēķināts, vadoties no 2011.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu
kvadrātmetru.
7. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu - septiņus gadus
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
8. Noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa objektu inženierbūves – laukumus, kas tiek
izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
9. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt 8.punktā minēto inženierbūvju noteikšanu
par nekustamā īpašuma objektu līdz 2012.gada 1.jūlijam.

aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta
iestādēs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24
Pieņemti ar Saldus novada domes 2011.gada 22.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17 32.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 1.daļu, likuma „Par
budžetu un finanšu vadību”6.¹ panta 1.daļu un 8.panta 1.daļas 2.punktu
I. Lietotie termini un to skaidrojumi
Dāvinātājs (ziedotājs) – fiziska vai juridiska persona, kura nodod bez atlīdzības Pašvaldības
īpašumā finanšu līdzekļus un/vai mantu. Ja dāvinātājs (ziedotājs) ir valsts vai pašvaldības
uzņēmums, tad dāvināšanai (ziedošanai) jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasībām.
Dāvinājums (ziedojums) – finanšu līdzekļi un/vai manta, kas tiek nodota bez atlīdzības
Apdāvinātā īpašumā, nosakot īpašu to izmantošanas mērķi.
Dāvinājuma (ziedojuma) līgums – divpusējs darījums, ar kuru dāvinātājs (ziedotājs), no brīvas
gribas, bez viltus, maldiem vai spaidiem, apņemas bez atlīdzības nodot, bet dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs apņemas pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) un izlietot to atbilstoši līgumā
noteiktajam mērķim.
Apdāvinātais - Saldus novada pašvaldības iestāde/aģentūra, kā dāvinājuma (ziedojuma)
saņēmējas, kuru pienākums dāvinājumu (ziedojumu) izlietot atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma)
līgumā minētajiem mērķiem
Dome - Saldus novada pašvaldības lēmējinstitūcija.
Saldus novada pašvaldības iestāde/aģentūra - visas Domes dibinātās budžeta iestādes/
aģentūras.
II. Noteikumu mērķi un uzdevumi
1. Saistošo noteikumu, tālāk tekstā – Noteikumi, mērķis ir noteikt brīvprātīgo finanšu līdzekļu
un/vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību.
2. Atbalstīt Saldus novada pašvaldības administratīvo resursu, saimnieciski materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanai/uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras, izglītības, sporta,
veselības aizsardzības un sociālās palīdzības, u.c. pasākumus un to organizēšanu.
3. Nodrošināt likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un izmantošanu.
4. Novērst dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.
III. Vispārīgie jautājumi
5. Noteikumi ir saistoši visām Saldus novada pašvaldības budžetu iestādēm/aģentūrām, kuras
saņem dāvinājumu (ziedojumu).

6. Noteikumi nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja saistības
pret Dāvinātāju (ziedotāju).
7. Šos Noteikumus piemēro darījumos, kuros bez atlīdzības Apdāvinātajiem īpašumā tiek nodoti
finanšu līdzekļi un/vai manta, nosakot īpašu to izmantošanas mērķi.
8. Šos Noteikumus nepiemēro, par Apdāvinātā sniegtajiem pakalpojumiem.
IV. Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas kārtība
9. Apdāvinātais ir tiesīgs lemt par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, ja dāvinājuma summa
nepārsniedz 500,- (pieci simti) latus, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru.
10. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 500,- (pieci simti) latus,
nepieciešams Domes lēmums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai.
11. Apdāvinātais slēdz dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar dāvinātāju (ziedotāju), kurš izteicis
vēlmi dāvināt (ziedot) naudu un/vai mantu Apdāvinātajam ar noteiktu mērķi (skat. Pielikumā).
Līguma tekstā ir pieļaujamas izmaiņas, atrunājot īpašas Apdāvinātāja un Dāvinātāja (ziedotāja)
saistības.
12. Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norāda īpašu dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķi,
kura ievērošana Apdāvinātajam ir obligāta, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
13. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums, neatkarīgi no to veida, obligāti ir jāreģistrē saskaņā ar
lietvedības noteikumiem.
14. Dāvinātājs (ziedotājs), pēc dāvinājuma (ziedojuma) līguma noslēgšanas, var iemaksāt naudas
līdzekļus skaidrā naudā, nosūtīt ar pasta pārvedumu vai pārskaitīt no sava kredītiestādes konta.
Apdāvinātais atver speciālā budžeta dāvinājuma (ziedojuma) kontu brīvprātīgo dāvinājumu (ziedojumu) uzkrājumam.
15. Ja dāvinājums (ziedojums) tiek iemaksāts skaidrā naudā norēķinu kontā, dāvinājums (ziedojums) tiek noformēts atbilstoši šiem Noteikumiem, un tas 3 (trīs) dienu laikā no saņemšanas brīža
jāiemaksā Apdāvinātā speciālā budžeta ziedojumu kontā.
16. Ja ziedojums tiek saņemts ārvalstu valūtā, tas tiek ieskaitīts Apdāvinātā attiecīgajā valūtas
kontā. Apdāvinātais konvertē ziedojumu atbilstoši attiecīgās dienas valūtas kursam un pārskaita
ziedojumu speciālā latu kontā. Pēc Dāvinātāja (ziedotāja) pieprasījuma, ziedojumu var saņemt
un turēt Apdāvinātā valūtas kontā, valūtu konvertējot latos izdevumu apmaksas brīdī, atbilstoši
attiecīgā dienas valūtas kursam.
17. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, kad Dāvinātājs (ziedotājs) nav zināms) Apdāvinātais
izveido komisiju dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai. Šajā gadījumā par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu komisija sastāda aktu.
18. Ziedojumus Apdāvinātais var saņemt caur ziedojumu kastēm, uz kurām var tikt norādīts ziedojuma mērķis. Par caur ziedojumu kastēm saņemto ziedojumu uzskaiti un glabāšanu ir atbildīgs
tā Apdāvinātais. Apdāvinātais, kura rīcībā ir ziedojumu kaste, veic ziedojumu uzskaiti, sastādot
par to aktu, un nodrošina ziedojumu uzglabāšanu un iemaksāšanu Apdāvinātā ziedojumu kontā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc ziedojumu kastes atvēršanas.
19. Par dāvinājumiem (ziedojumiem), kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas- nodošanas aktu, kurā norādīts dāvināto (ziedoto) mantu vai pakalpojumu daudzums
un kvalitatīvie rādītāji, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) vērtība naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs
materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
20. Dāvinājumu (ziedojumu) ir atļauts izmantot tikai dāvinājuma (ziedojuma) līgumā
paredzētajiem mērķiem.
21. Ja dāvinājuma (ziedojuma) kontā ir iemaksāts mazāk līdzekļu, nekā ir paredzēts dāvinājuma
(ziedojuma) līgumā minētā mērķa izpildīšanai, tad darbus un izdevumus veic atbilstoši
ieskaitītajiem līdzekļiem.
22. Dāvinātājam (ziedotājam) ir tiesības atsaukt savu dāvinājumu (ziedojumu), ja tas nav izmantots atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norādītajam mērķim.
23. Gadījumā, ja Domei rodas šaubas par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas mērķiem vai tā
izlietojumu, tad, Dome uzliek par pienākumu Apdāvinātajam atteikties pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) un/vai atgriezt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) atpakaļ Dāvinātājam (ziedotājam).
V. Dāvinājumu (ziedojumu) uzskaite un atskaites
24. Apdāvinātais veic dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas grāmatvedības uzkaiti likumdošanā noteiktajā kārtībā.
25. Speciālā budžeta dāvājumu (ziedojumu) līdzekļu atlikums saimnieciskā gada beigās tiek
izlietots nākamā saimnieciskā gada speciālā budžeta dāvinājumu (ziedojumu) atlikušās daļas
paredzētā ziedojuma mērķu izdevumu finansēšanai.
26. Apdāvinātais iesniedz pārskatus Domei par tā dāvinājuma (ziedojuma) līdzekļu izlietojumu, kura summa pārsniedz 10.punktā noteikto summu, Domes noteiktajos termiņos, kārtībā un
apjomā.
27. Ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 1.martam Apdāvinātais publicē Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv un Saldus novada bezmaksas izdevumā pārskatu par ziedotajām summām (ar
Ziedotāja piekrišanu - arī viņu identitāti, saskaņā ar noslēgto līgumu) un saņemto ziedojumu
izlietojumu taksācijas gadā.
28. Ar Dāvinātāja (ziedotāja) atļauju dāvinājumu (ziedojumu) var noguldīt depozītu kontā, līdz
brīdim, kad nepieciešams izmantot dāvinājumu (ziedojumu) atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma)
mērķim un apstiprinātajai izmantošanas tāmei.
29. Apdāvinātā pienākums ir:
29.1. pārraudzīt dāvinājuma (ziedojuma) naudas un mantas mērķtiecīgu izlietošanu atbilstoši
dāvinājuma (ziedojuma) norādītajiem mērķiem;
29.2. uzņemties atbildību par ziedojuma līdzekļu pareizu izlietošanu.
1.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”
FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) LĪGUMS
Saldū, 20__.gada “___.”__________
____________________________________, reģ. Nr.________________, juridiskā adrese: _
____________________________________________, turpmāk tekstā - Dāvinātājs, kā vārdā
saskaņā ar __________________________________ rīkojas tā _________________________
__________________, no vienas puses, un
________________________________________,reģ.Nr._______________,
juridiskā adrese: ____________________________________, turpmāk tekstā - Apdāvinātais,

AKTUALITĀTES

kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas tā __________________ _______________________
______________, no otras puses, abi kopā saukti arī – Puses, bez viltus, maldiem vai spaidiem
savstarpēji vienojas un noslēdz šo Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, turpmāk - tekstā Līgums,
par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Dāvinātājs dāvina (ziedo) un Apdāvinātais pieņem dāvinājumā
____________________________________________________________________
(dāvinājuma (ziedojuma) priekšmeta nosaukums)
_________________ vērtībā, ko Dāvinātājs nodod Apdāvinātajam īpašumā _____________
laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
2. Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis
____________________________________________________________________.
3. Dāvinātāja tiesības un pienākumi
3.1. Dāvinātājam ir tiesības prasīt un saņemt no Apdāvinātā informāciju par to, kādam mērķis
dāvinājums (ziedojums) ir izlietots, kā arī, ja nepieciešams, pārbaudīt attiecīgās informācijas
patiesīgumi.
3.2. Dāvinātājam ir tiesības atsaukt dāvinājumu (ziedojumu), ja tas nav izlietots Līgumā
norādītajam mērķim vai ir pieļauti citi Līguma noteikumu pārkāpumi, un atprasīt no Apdāvinātā
dāvinājuma (ziedojuma) priekšmetu vai, ja tas nav iespējams, pieprasīt atlīdzināt šī Līguma
1.punktā noteikto dāvinājumu (ziedojumu) vērtību.
4. Apdāvinātā tiesības un pienākumi
4.1. Apdāvinātajam ir tiesības prasīt dāvinājuma (ziedojuma) nodošanu, ja Dāvinātājs nenodod
dāvinājumu (ziedojumu) Līgumā noteiktajā termiņā.
4.2. Apdāvinātā pienākums ir izlietot dāvinājumu (ziedojumu) tikai Līguma 2.punktā
norādītajiem mērķiem.
4.3. Apdāvinātā pienākums, pēc Dāvinātāja lūguma, sniegt visu Dāvinātāju interesējošo
informāciju par dāvinājuma (ziedojuma) izmantošanu.
5. Noslēguma jautājumi
5.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts, par ko Puses noslēdz atsevišķu rakstisku vienošanos
un ko apliecina ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Visi papildinājumi pie šī Līguma ir
neatņemama tā sastāvdaļa.
5.2. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem LR
normatīvajiem aktiem.
5.3. Dāvinātājs dod/nedod Apdāvinātajam piekrišanu publiski izpaust dāvinājuma (ziedojuma)
līgumā ietverto informāciju, izņemot to, kas uzskatāma par vispārpieejamu informāciju saskaņā
ar valsts normatīvajiem aktiem.
5.4. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu
ceļā, ja puses nevar vienoties, tad strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēka
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Apdāvinātā un viens
pie Dāvinātāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Dāvinātājs					
_______________________ z.v.		

Apdāvinātais

_______________________z.v

Pakalpojumi Saldus medicīnas centrā

2009. gada septembris Saldū iezīmējās ar būtiskām izmaiņām.
Saldus medicīnas centrs tika reorganizēts par aprūpes slimnīcu ar
aprūpes nodaļu, traumpunktu un dienas stacionāru, saglabājot ambulatoros pakalpojumus, ieskaitot pilnvērtīgas diagnostikas iespējas. Visas struktūrvienības ir vienlīdz būtiskas.
Lai iedzīvotājiem rastos priekšstats par to, kādus pakalpojumus
piedāvā Saldus medicīnas centrs un kā tas darbojas pēc reorganizācijas, uz sarunu tika aicināta SMC galvenā ārste Ingrīda Kužniece.
1. Kā rīkoties, ja cilvēks jūtas slikti, bet nav pārliecināts, ka jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP)?
Saldus medicīnas centra (SMC) ēkā atrodas atsevišķā dienesta
NMP viena no Kurzemes brigādēm. Tā ir atsevišķa iestāde, kura šeit
īrē telpas. Divas NMP mašīnas atrodas Saldū, bet viena- Ezerē. NMP
pacients var izsaukt tajos gadījumos, kad ir vajadzīga neatliekama,
tūlītēja medicīniskā palīdzība. Bet, ja gadījusies trauma, kura neliedz pārvietoties, SMC atrodas steidzamās medicīniskās palīdzības
punkts, kurā darba dienās var ierasties pēc poliklīnikas darba laika
beigām (no plkst. 16:00), bet brīvdienās punkts strādā visu diennakti. Steidzamās neatliekamās palīdzības punkts atrodas turpat, kur uzņemšanas nodaļa. Šajā punktā parasti uz vietas ir ārsts traumatologs
vai ķirurgs un ir iespēja izsaukt arī radiologa asistentu, veikt rentgenu, elektrokardiogrammu; ja nepieciešams, iespējams izsaukt arī
terapeitu. Te arī parādās atšķirība- ir NEATLIEKAMĀ medicīniskā
palīdzība un STEIDZAMĀ medicīniskā palīdzība.

Ja ir konstatēta trauma, kura steidzami jāoperē, tas netiek darīts
SMc, bet pacients tiek vests uz slimnīcu. Uz kuru slimnīcu Kurzemē- to jau nosaka NMP dispečers. Protams, pacientam ir tiesības
izvēlēties- braukt vai nebraukt uz konkrēto slimnīcu.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pēkšņas saslimšanas vai traumas gadījumā, kā rezultātā ir apdraudēta cietušā
dzīvība. Lai pēc iespējas iedzīvotājiem vienkāršotu neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukšanu, no 2010. gada 1. jūlija ātro
palīdzību var izsaukt gan no mobilajiem, gan fiksētajiem tālruņiem
zvanot uz NMP dienesta tālruņa numuru 113 un glābšanas dienesta
tālruni 112.
2. Kādos gadījumos SMC tiek veiktas operācijas?
SMC tiek veiktas plānveida operācijas- brukas, žults pūšļa, paplašinātu vēnu, kā arī ginekoloģiskās operācijas. Operācijas tiek
veiktas vienreiz nedēļā- pirmdienās. Uz SMC reizi mēnesī brauc arī
traumatologs no Rīgas, kurš veic divu veidu - plecu locītavu bojājumu un ceļgalu krustenisko saišu bojājumu- operācijas.
Aprūpes nodaļā šobrīd ir 40 gultas vietas, bet vidēji SMC ir apmēram 30 pacientu. Dienas stacionārs ir ārstniecības iestāde, kur
pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un
uzraudzība ārpus attiecīgās iestādes darba laika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un kur viņam nodrošināta gultasvieta.
Dienas stacionārā diagnosticē slimības, ārstē, aprūpē un izmitina pacientus. Dienas stacionārā pacienti uzturas 2 gadījumos- ja ir nepieciešama ārstēšana, kad pacientam dažas stundas jāatrodas slimnīcas
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gultā, vai pirms un pēc visām plānveida operācijām, kad pacients
kādu laiku atrodas gultā.
Mūsu darbība vērsta uz to, lai novada iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt medicīnisko palīdzību par valsts finansējuma līdzekļiem.
Vislielākais darbības apjoms saistās ar ambulatoro aprūpi, tai skaitā
diagnostiku. Centrā ir pieejami rentgeni, ultrasonogrāfija, datortomogrāfija un laboratorija – viss nepieciešamais, lai noteiktu diagnozi arī sarežģītos gadījumos. Pacientiem ir iespējas tūlīt pēc ģimenes
ārsta vai speciālista vizītes nodot analīzes vai veikt citus ārsta nozīmētos izmeklējumus.
Lai arī dzemdību nodaļa ir likvidēta, topošās māmiņas var saņemt
kvalitatīvu aprūpi. Mazuļa attīstībai un māmiņas veselībai līdzi seko
gan ārsts, gan vecmāte, turklāt uz vietas tiek veikta arī ultrasonogrāfija un citi izmeklējumi.
3. Kādi ir būtiskākie ieguvumi no realizētajiem projektiem?
Esam ieguvuši jaunas aparatūras, ir iespēja plašāk izmeklēt iedzīvotājus ultrasonogrāfiski, arī pats ultrasonogrāfijas aparāts ir labāksar skaidrāku attēlu, papildus ar šo pašu aparātu varam veikt arī vēnu
izmeklējumus.
Operāciju zālē ir jauns operāciju galds, kurš ir daudzfunkcionāls
un ievērojami atvieglo speciālistu darbu, jaunas funkcionālās gultas
pēcoperāciju istabā, jauni monitori, ar kuru palīdzību var novērot
pacientu stāvokli, kā arī jauna ginekologa darba vieta. Projekta rezultātā iegūta jauna palīgierīce pacientu pārvadāšanai- rati, kuri ir
paceļami un nolaižami, speciāls lifts smagu pacientu pārcelšanai.
Esam ieguvuši arī jaunu audiometru dzirdes stāvokļa noteikšanai,
novērtēšanai. Protams, ir arī jauni instrumentu komplekti, kuri gan
atvieglo darbu, gan arī ir drošāki pacientam.
Siltināšanas projektam toties būtisks ir ekonomiskais efekts, bet
jāuzsver arī pacientu ērtība, jo tagad vairs nepūš no logiem, palātās
ir siltāks, un ir divi jauni lifti.
4. Vai operācijas SMC ir pieprasītas, ja tā, tad vai tās nevajadzētu veikt arī citās dienās, ne tikai pirmdienās.
Ir vairāki ierobežojumi. Pirmais- naudas trūkums. Mēs varam
veikt tikai tik daudz apmaksāto operāciju, cik valsts atvēl naudu.
Tikai vēnu operācijas SMC ir maksas operācijas, kuras, salīdzinot ar
Rīgas klīnikām, SMC ir lētākas. Par pārējām pacients maksā 3 LVL,
kā arī 5 LVL par gultas vietu dienas stacionārā.
Otra lieta- trūkst speciālistu, it īpaši anesteziologu, kuri brauc no
Rīgas slimnīcām.
5. Kuros gadījumos uz SMC var doties bez ģimenes ārsta nosūtījuma?
Cenrādis, kurš uzrādīts mājas lapā, atspoguļo maksu par pakalpojumu, ja pacients nāk uz maksas pakalpojumu, bez ārsta nosūtījuma.
Ja cilvēks nāk ar ārsta nosūtījumu, piemēram, pie ķirurga, pacienta
iemaksa ir 3 LVL, ja pacients nāk bez nosūtījuma, cena jau ir 10
LVL. SMC apmēram 99% pakalpojumu ir valsts apmaksāti.
Valstī noteikti ārsti-speciālisti, pie kuriem pacients var vērsties
bez ģimenes ārsta nosūtījuma – tie ir tiešās pieejamības speciālisti.
Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:
• pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
• pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
• pie ftiziopneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
• pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;
• pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
• pie onkologa, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
• pie ginekologa, tai skaitā, lai veiktu profilaktisko apskati;
• pie pediatra;
• pie oftalmologa (acu ārsta)
6. Ko Jūs varētu pastāstīt par rehabilitācijas pakalpojumu
SMC?
SMC ir ambulatorā rehabilitācija. Pieņemam pacientus kā poliklīnikā, nevis, piemēram, kā „Vaivaros”, kur pacients atrodas visu
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diennakti. SMC pacients atnāk tikai uz procedūru.
Rehabilitācijā strādā rehabilitācijas ārsts un divi fizioterapeiti.
Rehabilitācijas galvenais mērķis ir iemācīt pacientam tādas kustības,
kuras veicina atveseļošanos, tādēļ kabinetos ir vingrošanas bumbas,
sols, zviedru siena, dažādi stieņi. Pagājušajā, 2011. gadā, šis bija
maksas pakalpojums- 5 LVL par nodarbību. Šogad vēl neesam saņēmuši līgumu, bet ceram uz valsts apmaksātu pakalpojumu. Tad
bērniem nodarbības būtu bez maksas, bet pārējiem- 3 LVL. SMC
sniedzam arī masāžas pakalpojumus.
Rehabilitācijas ārstam ir zināšanas par slimību un par to, kādā
veidā veselību ir iespējams atgūt. Viena fizioterapeite darbojas ar zīdaiņiem un viņu mātēm, gan vingrinot zīdaini, gan arī mācot mātei,
kā pareizi bērns ir jātur, kā pareizi apieties. Šī terapeite darbojas arī
ar pusaudžiem, īpaši ar stājas problēmām. Otra fizioterapeite strādā
ar pieaugušajiem.
Pie rehabilitācijas ārsta ir rindas, jo viņš brauc tikai reizi nedēļā,
arī bērnu un pusaudžu fizioterapeites pieraksts ir pilns, bet pieaugušie speciālistu apmeklē mazāk. Cilvēki vēl nav atpazinuši un ģimenes ārsti nav vēl novērtējuši šo pakalpojumu.
7. Kādēļ, Jūsuprāt, ne visi iedzīvotāji pozitīvi novērtē SMC realizētos projektus?
Daudzi uzskata, ka SMC nekas nenotiek, visticamāk, cilvēku
apziņā ir palicis 2009. gads, kurā notika reorganizācija un cilvēki
ikdienā klausījās ziņas, ka slimnīca tiek slēgta.
Bet jāsaprot, ka vispirms cilvēkam ir jācenšas iet uz poliklīniku
vai pie ģimenes ārsta un tur jānoskaidro situācija, nevis uzreiz jādodas uz slimnīcu, jo slimnīca jau ir nākošais- smagākais etaps. Jau
nosaukumā ir ietverts, ka šī nav Saldus slimnīca, bet gan medicīnas
centrs. Protams, daudzi uzskata, ka Saldū būtu jābūt dzemdību nodaļai, bet 2009. gads ir ieviesis savas korekcijas un mums jācenšas
attīstīties pieejamo iespēju robežās. Mūsu virziens ir radīt apstākļus,
lai pacients maksimāli ātri tiktu pie diagnozes, lai pēc tam tālāk varētu lemt, kur viņš var saņemt ārstēšanu.

Par veselības aprūpi dažādos mūža periodos
1. Gaidot bērniņu.
Ikvienai sievietei, kas gaida mazuli, kā arī pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, valsts garantē dzemdību palīdzību noteiktā apjomā bez maksas ar nosacījumu, ka sieviete grūtniecības novērošanai izvēlas ģimenes ārstu vai ginekologu, kas ir līgumattiecībās
ar valsti. Tas nozīmē, ka grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību
periodā līdz 42 dienām nav jāmaksā pacienta iemaksa nedz pie
ģimenes ārsta (1 lats), nedz pie speciālista (3 lati), ja viņām tiek
sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības
un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi.
Saldus medicīnas centrā grūtnieču aprūpes kabinets strādā
otrdienās un ceturtdienās 8-16 un atrodas slimnīcas ēkas 3. stāvā.
Jūs gaidīs sertificēta vecmāte Gunta Smiltniece un ginekoloģe
Rasma Freiberga. Pieejami arī citi Saldus poliklīnikā strādājošie
ginekologi.
Ikvienai grūtniecei Saldus medicīnas centrā bez maksas pienākas grūtniecības novērošana, ārstēšana, izmeklēšana, ģimenes
plānošana un informācijas sniegšana par veselīgu dzīvesveida un
saslimšanas riska faktoriem.
Lai nerastos problēmas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā bērniņam pēc piedzimšanas, māmiņai, jau gaidot mazuli, ir jāsameklē ģimenes ārsts vai pediatrs arī mazulim, kurš par
to rūpēsies pēc piedzimšanas.
Informāciju par to, vai ārsts ir līgumattiecībās ar valsti, var
iegūt, jautājot pašam ārstam vai vēršoties Veselības norēķinu
centrā pa tālruni 80001234.
2. Jūs varat saņemt medicīnisko aprūpi arī mājās.
Saldus medicīnas centrā piedāvā saņemt veselības aprūpi
mājās pacientiem, kam nepieciešama regulāra ambulatora
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ārstnieciskā palīdzība, bet, kas medicīnisku indikāciju dēļ
nespēj ierasties ārstniecības iestādē.
Veselības aprūpe mājās ir bez maksas!!!
Kādos gadījumos visbiežāk nepieciešama veselības aprūpe
mājās:
• guļošiem pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem;
• pacientiem ar izgulējumiem ;
• pacientiem ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem;
• pacientiem, kuriem nepieciešama respiratora terapija ;
• pacientiem ar pārvietošanās traucējumiem;
• pacientiem, kas izrakstīti no slimnīcas pēc ķirurģiskas iejaukšanas;
• pacientiem, kuriem aprūpi mājās sniedz ģim. ārsta norīkotos
gadījumos.
Lai saņemtu valsts apmaksātus bezmaksas veselības aprūpes
pakalpojumus mājās, pacientam jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes (slimnīcas) nosūtījums.
Veselības aprūpi mājās Saldus un Brocēnu novados sniedz
deviņas sertificētas ķirurģijas, terapijas un citu specialitāšu
māsas. Medicīnas māsa:
• veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas,
to skaitā arī elektrokardiogrammu vai asins paraugu paņemšanu
analīzēm;
• veic pacienta paliatīvu aprūpi gadījumos, kad jāatvieglo
smaga slimnieka stāvoklis;
• izglīto un apmāca pacientu un viņa ģimenes locekļus veselības aprūpes pasākumu veikšanā;
• nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu
līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierašanās brīdim.
Sīkāka informācija pie saldus medicīnas centra Galvenās māsas Astras Mankusas tel.63881053 darba dienās 8-16.
3.Ārsts Jums iesaka rehabilitāciju, lai ātrāk atveseļotos.
Jums palīdzēs rehabilitācijas ārsts un fizioterapeiti. Pagaidām
Saldus medicīnas centrā šos pakalpojumus sniedz par maksu5Ls par vizīti.
Pēc rehabilitācijas ārsta konsultācijas fizioterapeite Dzalbe
Madara. Jūs iemācīs pareizi kustēties, vingrot, noslogot „vājās
vietas” ar mērķi ātrāk atgūt iespējami labāko veselības stāvokli.
Ir tikai jāievēro viens nosacījums- jāizpilda viss, ko šie speciālisti
ieteiks darīt arī mājās.
Jaunās māmiņas var apmeklēt fizioterapeitu, lai iemācītos pareizi nēsāt bērniņu pirmajā dzīves gadā, nenodarot pāri savai un
bērniņa veselībai.
Pusaudžu vecāki varēs saņemt konsultācijas, ko var darīt augošā bērna nepareizas stājas gadījumos.
To visu Jūs varēsiet saņemt slimnīcas 5.stāvā pie sertificēta rehabilitācijas ārsta A.Kramēna un sertificētām fizioterapeitēm J.Kramēnas un M.Dzalbes. Pierakstīšanās reģistratūrā pa
tel.63881562 vai 28300323.

tvaros trenažieru zālē ir ieklāts jauns grīdas segums, kurš atbilst
sporta prasībām. Rezultātā trenažieru zāles apmeklētājiem ir radīta droša un estētiska vide, kur aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Tautas nobalsošana par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
Sestdien, 2012.gada 18.februārī, notiks tautas nobalsošana par
likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu,
iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu,
nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu
valodā.
Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu,
kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir „Par” un „Pret”.
Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu
valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam tautas nobalsošanas
zīmē jāatzīmē atbilde „Par”. Ja vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Pret”.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā būs no
pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir
balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Lai piedalītos tautas nobalsošanā, vēlētājam nepieciešama derīga
Latvijas pilsoņa pase.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.
Balsošanai atrašanās vietā varēs pieteikties no 2012.gada 8. līdz
18.februārim.
Vēlēšanu iecirkņi Saldus novadā:

SIA „Saldus medicīnas centrs” sagatavota informācija

Īsumā
• Informācija Jaunauces pagasta mežu īpašniekiem.
Visi saimnieciska un juridiska rakstura jautājumi, kas saistīti ar jūsu meža īpašumiem, risināmi ar GUNTI ŠĒFERI, tel.
29289704. Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
• Pateicoties nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds” atbalstam,
ir realizēts biedrības „Gaismas pusē” projekts “Vides labiekārtošana Zaņas pagasta sporta angāra trenažieru zālē”. Projekta ie-
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Skaistās dzīves jubilejās sveicam februārī dzimušos
Saldus novada iedzīvotājus

Ezeres pagastā
Jozs Grušs - 60
Ārija Jaunzeme - 65
Ļubova Klēvere - Baldiņa - 65
Paulīna Grietneice - 70
Mirdza Ulmane - 75
Marta Gulbe - 94
Adams Smiļģis - 97
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Fannija Jeromanova- 50
Ina Žukovska- 55
Janīna Jekavicka – 60
Eduards Virkavs- 70
Antons Maklers- 80
Helēna Šķēle- 85
Regīna Prika- 90
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Egons Sproģis- 50
Skaidrīte Lazareva- 55
Jānis Krudze-Skrudze- 55
Ilgonis Mārtinsons- 60
Ligita Vecpūle- 60
Ausma Zigrīda Nipere- 65
Maija Barisa- 65
Gunārs Bērtiņš- 65
Eduards Osovskis- 65
Vija Sestule - 70
Jevgenija Ogule- 75
Emma Maura- 94
Kursīšu pagastā
Modris Circenis- 50
Modris Mālmeisters- 50
Jaņina Baltiņa- 60
Vilnis Baltgalvis- 70
Lutriņu pagastā
Birute Bogdanova - 55
Zigurds Ābele - 55
Arnolds Vilks - 60
Stefanija Miļuka - 80
Alma Kreičmane - 92

Tam, kas vēlas godīgi nodzīvot savu dzīvi, jaunībā ir
jāapzinās, ka arī viņš kādreiz būs vecs, bet vecumā
jāatceras, ka arī viņš kādreiz ir bijis jauns.
(Džonsons S.)

Andris Buivids- 55
Gita Otto- 55
Dzintra Pacere- 55
Silvija Vaļauga- 60
Jozs Pļuskis- 65
Petrs Žvinklis- 65
Līvija Zariņa- 75
Irma Sīle- 85

Nīgrandes pagastā
Dace Berga- 50
Nadežda Ļutkus- 50
Irēna Vecvagare- 50
Sandra Spinga- 50
Kazimera Poceviča- 55
Inese Tomsone- 55
Anita Birzniece- 60
Roberts Tālbergs- 65
Raimonds Klaips- 70

Zvārdes pagastā
Melita Boroduška- 60

Novadnieku pagastā
Antoņina Kārkliņa- 70
Aina Balode- 70
Anna Oliņa- 75
Ausma Šulca- 75
Leopolds Birulis- 85
Jūlija Leščinska- 92

Saldus pilsētā
Ņina Baburina- 70
Larisa Dīriņa- 70
Tamāra Dubatovka- 70
Lilija Kriviša- 70
Valija Miņenko- 70
Diana Muceniece- 70
Gunārs Vālodze- 70
Edgars Arājums- 75
Imants Blūmentāls- 75
Aina Jēkabsone- 75
Alvīne Raļļa- 75
Kārlis Spuļģis- 75
Vija Zaura- 75
Zoja Žukova- 75
Anna Brizga- 80
Vilnis Jēkabsons- 80
Aina Kapustinska- 80
Austra Magele- 80
Irēna Runce- 80
Jānis Grīslis- 85
Vēra Jakovele- 85
Anatolijs Petrovs- 85
Marija Pētersone- 85
Zinaida Urakova- 85
Lidija Svence- 90
Velta Jērāne- 91
Kārlis Dombrovskis- 92
Zenta Šenberga- 92
Herta Upeniece- 92
Jānis Iršiņš- 94

Pampāļu pagastā
Dzintars Bužoks- 60
Silvija Gaidamaviča- 60
Saldus pagastā
Zinuta Braznovska- 55
Janina Drekslere- 55
Lauma Mateviča- 60
Elmārs Plēpis- 60
Jozs Petrausks- 65
Marta Finkenfūsa- 92
Vadakstes pagastā
Edgars Miezis- 55
Laimonis Jansauskis- 60
Vitauta Jarašuns- 70
Imants Narkevics- 75
Zaņas pagastā
Vlads Jasinsks- 55
Aija Pīrāga- 60
Valda Niedola- 65
Marta Rozentretere- 75
Zirņu pagastā
Leons Kupčs- 50
Dace Zegnere- 50

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie
Ņina Rakitina		
Emma Apriķe		
Juris Arājs		
Juris Bergfelds		
Mirdza Čičinska		
Gunārs Hmeļņickis
Vallija Jansone		
Ustinija Jevstafjeva
Dzidra Kaunese		
Astrīda Kretulniece
Visvaldis Lauva		
Biruta Lekutre		
Fricis Levenovičs
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17.10.1921 - 30.12.2011
13.12.1927 - 30.12.2011
31.08.1945 - 04.01.2012
24.06.1944 - 26.01.2012
23.10.1929 - 07.01.2012
06.06.1941 - 17.01.2012
19.11.1927 - 25.01.2012
15.10.1931 - 12.01.2012
18.05.1933 - 08.01.2012
08.10.1936 - 07.01.2012
16.01.1933 - 21.01.2012
17.03.1931 - 30.01.2012
05.12.1933 - 11.01.2012

Valija Liepiņa		
Valdis Linkaitis		
Edvīns Matulis		
Māris Mitenbergs
Viktors Musijčuks
Aivars Pumpuriņš
Mirdza Rauda		
Valentīns Sanduls
Vilma Strautmane
Eduards Virkavs		
Lidija Vītiņa		

13.04.1948 - 30.12.2011
18.05.1939 - 17.01.2012
30.03.1937 - 11.01.2012
27.07.1976 - 02.01.2012
20.05.1941 - 24.01.2012
16.02.1947 - 09.01.2012
11.06.1931 - 21.01.2012
09.06.1941 - 07.01.2012
08.07.1924 - 21.01.2012
27.02.1942 - 12.01.2012
19.11.1922 - 02.01.2012

MIRUŠI – 24; DZIMUŠI – 15; LAULĪBAS – 3

PAGASTOS
Pampāļu pagastā
Decembra pirmajā pusē vakarējām kultūras namā, veidojot dekorus kultūras namam,
pagasta centram un paši sev. Pasākumu beidzām ar tējas dzeršanu, rotaļu un dziesmu
mācīšanos, lai Ziemassvētki būtu saturīgi
un jautri. Kultūras namā bija apskatāma
Aleksandras un Ingas Gūtmaņu keramikas
izstāde. Priecājāmies arī par Mareka Našenieka otro fotogrāfiju izstādi. 17. decembrī
iededzām Lielo egli un svinējām pensionāru Ziemassvētku balli. Pie mums viesojās
Druvas kultūras nama teātris ar viencēlienu
„Lācis”. 23.decembrī notika koncertakcija
„Ziemassvētku Roze”. Koncerts bija emocionāls, Ziemassvētku noskaņās, un skatītājiem patika.
21.decembrī ar muzikālu uzvedumu
„Labais lācis” svētkus svinēja bērnudārza
audzēkņi un darbinieki. 22. decembrī savu
uzvedumu „Pie sudraba ābeles” rādīja visi
skolas audzēkņi. Skolas bērni piedalījās akcijā „Uzdāvini prieku” un konkursā „Dzīvo
zaļi”. 1. – 4. klasei notika erudītu konkurss
„Ķipars – cipars”. Pirmajā kārtā uzvarēja 4.
klase. Skolā viesojās cirka mākslinieki, bet
hokeja fani bija Rīgā uz hokeja spēli. 1. semestrī ar ievērojamiem sasniegumiem mācībās sevi parādījuši 21 skolnieki. Viņiem balvas sagādāja L. Krūmiņa un M. Hartmaņa
ģimene. Paldies viņiem!
Pampāļu folkloras kopa kā čigāni ieradās
pensionāru ballē, ar Jaunā gada programmu
koncertēja Zaņā un pie laikraksta „Saldus
Zeme” darbiniekiem.
23.decembrī koncertakcijas „Ziemassvētku Roze” laikā ar Pampāļu pagasta Pateicībām par ieguldījumu pašdarbības attīstībā tika apbalvota Pampāļu folkloras kopa,
Sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstis”,
Mareks Našenieks un Sandra Šēniņa. Jūsu
darbs ir novērtēts!
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras nama vadītāja Ināra Kārkliņa

Zvārdes pagastā
Decembris tika pavadīts skaisto saulgriežu un gadu mijas gaidās. Iztrūka tikai sniega
kupenas un bērnu sārtie vaigi pēc pikošanās
vai sniegavīru velšanas.
Pie mazajiem zvārdeniekiem 17. decembrī ciemojās amatierteātra dalībnieki dažādu
zvēru – zaķu, vilka, lapsas, sivēna, lāča un
ūpja- lomās, bet pasākuma beigās ieradās
visīstākais Ziemassvētku vecītis.
Senioriem viņu pasākumā 17. decembra
vakarā bija atbildīgs uzdevums – krāt ordeņus, kurus nopelnīja 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.
Vēlos novēlēt visiem Saldus novada un
īpaši Zvārdes pagasta iedzīvotājiem - Lai
Jūsu mājas durvis ir plaši atvērtas svētkiem,
logi – gaišu domu eņģeļiem, bet sirdis brīnumam! Vienmēr ticiet labajam un skaistajam!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore Iveta Rubule
Zaņas pagastā
Zaņas pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību „Gaismas pusē” realizēja Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fondu
atbalstīto projektu „ZIEMASSVĒTKU
LAIKA ROTAS”. Projekta ietvaros notika
vairākas nodarbības, kurās dažāda vecuma

interesenti apguva prasmi veidot Adventes
vainagus, durvju vainagus, galda dekorus,
Ziemassvētku kartiņas un cita veida rotājumus. Pirmssvētku laikā visi darbiņi bija
apskatāmi Zaņas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā izstādē „Ziemassvētku laika
rotas”. Paldies visiem nodarbību finansiālajiem atbalstītājiem, nodarbību un izstādes
apmeklētājiem.
Budēļi mūs priecēja bērnudārza un
pirmsskolas vecuma bērnu eglītē. Paldies
par skaistu priekšnesumu mūzikas skolotājai S. Zālītei, grupiņas skolotājai I.Judeiķei
un auklītei I. Miceikai.
Zaņas centra egles iedegšanā un salūta
rīkošanā piedalījās rūķi no Lapzemes un
mums jau visiem zināmais rūķis Labrencis.
Tas šogad Lapzemē bija ticis pie jauna braucamā – skūterbrieža. Paldies visiem sponsoriem.
30.decembrī pirmssvētku noskaņās aizvadījām pensijas vecuma iedzīvotāju tikšanos.
Vakara noslēguma koncertā mūs priecēja abi
pašmāju amatierkolektīvi un folkloras kopa
„Pampāļi”, kura mūs izkustināja arī vairākās
jautrās rotaļās. Lai mums visiem kustīgs un
lustīgs jaunais Pūķa gads!
1. janvārī ballējāmies karnevāla noskaņās un jautrās atrakcijās kopā ar Rožmalas
muzikantiem. Priecēja cilvēku fantāzija un
izdoma karnevāla maskās. Paldies par atsaucību.
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta
kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska – Gredzena
12. decembrī sieviešu klubiņa „Vita”
dalībnieces viesojās pie keramiķes Aleksandras Gūtmanes Pampāļos, lai izmēģinātu
veidot mālu pie virpas. Izgatavojām bļodiņas, konfekšu traukus, pogas un gliemežus.
Darinājumi lieliski noderēja dāvināšanas
priekam svētkos.
Informāciju sagatavoja s/k „Vita” vadītāja S. Hermansone

PASĀKUMU KALENDĀRS
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

11.02.plkst.13.00

Tikšanās ar Juri Ģērmani izstādē "Jura Ģērmaņa
glezniecība"

14.02. - 20.02.

Akcijas „Mīlestības siena” noslēguma izstāde

Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertprogrammā “Atkal
kopā”. Koncertā skanēs populārākās Čīčas un Antesa solodziesmas, jaunu dziesmu pirmatskaņojumi un smeldzīgas
čigānu romances.Ieejas biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes (Saldus tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā
3) un Saldus kultūras centra kasēs. Biļešu cenas- 3, 4 un
5 LVL.

17.02.plkst.17.00

Pasākums „Svinam mīlestību”. Mīļas sarunas, dziesmas,
dzeja

Saldus apkārtnes muzikantu konkurss - skate 2012 „Reiz
manā bērnībā”

16.01. - 16.02.

Neklātienes konkurss „Ekspotīcija Pūka pasaulē”

23.01. - 29.02.

Fotoizstāde „Zemes apmeklējums:// Francija”

14.02. plkst. 13:00

Dzejas pēcpusdiena „Tas nepasacītais”. Tikšanās ar dzejnieku Guntaru Godiņu

14.02. plkst. 16:00

Literāri muzikāls pasākums „Mīlestība dzejā, mākslā,
mūzikā”

22.02. plkst. 19:00

Pētījums par vidējo latviešu vidējo laulību jaunajā izrādē
„PUSE NO SIRDS”.

25.02. plkst. 17:00

3.03. plkst. 19:00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
24. 01. - 29. 02.

Izstāde "Jura Ģērmaņa glezniecība"

07.02. - 13.05.

Izstāde „Saldus fotogrāfi”

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
11.02.

Puteņu tirgus

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
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15.02. plkst. 10:00

Saldus ESIP dienas konkurss

17.02 plkst. 19.00

15.02. plkst. 16:30

Tikšanās ar izstādes „Margarita Stāraste zīmē” autoru fotogrāfu un Margaritas Stārastes mazdēlu Nilu Erdmani
– Stārastu

„Vēstules tālajai zvaigznei”- literāri muzikāls ceļojums
Solveigas un Pēra Ginta pasaulē. Pēc pasākuma plkst. 22.00
balle. Jaunajā zālē

22.02

Prāta banka 1. un 2. klasei Kursīšu pamatskolā

16.01. līdz 18.02.

Izstāde „Margarita Stāraste zīmē”.

23.02

22.02. plkst. 14:00

„Ekspotīcija
noslēgums

Tautas bumbas turnīrs jauktām 1.-4.klašu komandām
Kursīšu pamatskolā

Pūka

pasaulē”-

neklātienes

konkursa

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
24.02.

Saldus novada popiela un balvas „Gada viskautkas”
pasniegšana.

JIC „ŠĶŪNIS”
9.02. plkst. 17:00

2.02. - 29.02.

A. J. Zālīša maizes un konditorejas izstrādājumu etiķešu un
iesaiņojumu kolekcijas izstāde Lutriņu bibliotēkā

13.02. - 12.03.

J. Osmaņa gleznu izstāde Lutriņu bibliotēkā

16.02. plkst. 18:00

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvu sadancošana „Sprīdīšu
ceļojums” Lutriņu klubā

21.02. - 12.03.

Foto izstāde „Zīļuka māmiņa Margarita Stāraste” Lutriņu
bibliotēkā

23.02.

Pamatskolas deju kolektīvu sadancošana Lutriņu klubā

Jauno dzejnieku un mūziķu vakars

SALDUS SPORTA HALLĒ
12.02. plkst. 10:00

LUTRIŅU PAGASTĀ

Latvijas kausa posms un atklātās sporta deju sacensības
„Saldus kauss 2012”

NĪGRANDES PAGASTĀ

SALDUS ĢIMNĀZIJĀ
8.02. plkst. 19.00

Saldus novada sieviešu kora kopmēģinājums

10.02. plkst. 19.00

Sv. Gregora kristīgās misijas centrā
11.02. plkst. 18:00

Aizraujošs pasākums jauniešiem "Kas ir mīlestība?"

KAPELLERU NAMĀ
14.02. plkst. 19:00

Koncerts „No manis - pie Tevis”. Muzicēs Egons Valters,
Lauris Valters, Kristīne Maka, Uģis Jēkabsons, Alise Brača

EZERES PAGASTĀ

Ezeres amatiermākslas kolektīva izrāde E.Zālīte „Maldu
Mildas sapņojums” Kalnu kultūras namā
PAMPĀĻU PAGASTĀ

11.02. plkst. 19:00

PII „Pumpuriņš” atzīmē 25. gadu jubileju

21.02. plkst. 15:00

Meteņu dienas pasākums

06.02. - 29.02.

Rokdarbu izstāde „Radošās Lieldaudziešu sievietes” pagasta bibliotēkā

SALDUS PAGASTĀ

8.02. plkst.16:00

Saldus novada deputātu un domes vadības tikšanās ar
Ezeres pagasta iedzīvotājiem Ezeres kultūras namā

11.02 plkst. 19:00

12.02.plkst. 15:00

Brocēnu teātra izrāde „Dzimumdienas rītā” – muzikāla
izrāde pēc A.Upīša lugas motīviem. Izrādē skanēs populāras
kino un teātra izrāžu dziesmas. Ezeres kultūras namā

Ģimeņu jubileju sarīkojums - Valentīndienas balle. Druvas
kultūras nama mākslinieku koncerts, loterija, groziņvakars.
Spēlēs grupa „Ira Krauja un draugi”. Pieteikties KC

14.02. plkst. 14.00

"Saldo ēdienu diena" – degustācija Druvas dienas centrā

16.02 plkst. 18.00

Popiela Druvas vidusskolā

17.02. plkst. 14:00

Jautro draugu disenīte Druvas dienas centrā bērniem no
7-12. gadiem. Spēles, atrakcijas, dejas

18.02 plkst. 18:00

Druvas kultūras centrā viesosies žurnāla „Citāda pasaule”un
„Mūsmājas” redakcijas kolektīvs. Piedalās Saldus un
Brocēnu novada dāmu klubiņi. Ieeja brīva.

23.02. plkst. 15:00

Aicinām pagasta pensionārus uz balli Druvas dienas centrā
"Sens tik sens". Ierašanās vakara tērpā 60-70 gadu stilā

17.02.

Ezeres vidusskolas Gredzenu vakars

17.02. plkst. 21:00

Diskotēka Ezeres kultūras namā

26.02. plkst.12:00

Ezeres parkā pie estrādes gaidīsim ģimenes ar bērniem uz
jautrām un sportiskām ziemas aktivitātēm. (Līdzi ņemt
ziemas inventāru- ragavas u.c.)

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
17.02. plkst.15.00

Sveču liešanas pēcpusdiena Rubas tautas namā

24.02. plkst.20.00

Rubas amatierteātra pirmizrāde M.Zīle „Trīs košas dāmas”.
Pēc teātra-balle. Spēlē Brekšu pekši. Ieeja uz balli Ls.2,00.
Rubas tautas namā

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
8.02.plkst.17:00

J.Osmaņa gleznu izstādes noslēguma pasākums „Sarkanas
rozes garos kātos” Jaunlutriņu tautas namā

14.02.

Pensionāru pasākums Šķēdes skolas mazajā zālītē

23.02.plkst.18:00

V.Bebriša lekcija „Spriedzes noņemšana sev pašam”
Jaunlutriņu tautas namā

KURSĪŠU PAGASTĀ
02.02. - 29.02.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Sievietes
fotomirklis” Kursīšu bibliotēkā

10.02

Vecāku interešu nodarbība "Rotas, to valkāšana" Kursīšu
pamatskolā

16.02 plkst.10.00

Nodarbība „Mans ornaments”, nodarbību vada Inese
Pērkone. Pensionāru dienas centrā

16.02

Valentīndienas pasākums 5.-9. klasei Kursīšu pamatskolā

ZAŅAS PAGASTĀ
25.02.

Pasākums „Mīlestības svētki”. Viesosies Jaunlutriņu teātra
kolektīvs ar Z.Skujiņa komēdiju „Brunču medības”
ZIRŅU PAGASTĀ

11.02. plkst. 13.00

Meteņdienas pasākums „Nāc nākdams, Metenīti, daudz uz
tevi gaidītāju...”. Degustēsim pankūkas un apmainīsimies
ar receptēm un pankūku cepšanas noslēpumiem

01.02.- 29.02.

Andras Gaigalas pildspalvu kolekcija Zirņu bibliotēkā
ZVĀRDES PAGASTĀ

11.02. plkst. 21:00

„Sirsnīgo danču ballīte” Striķu kultūras namā

18.02.plkst. 12:00

„Sveču diena” Striķu kultūras namā. Liesim parafīna un
tīsim vaska sveces. Parunāsim par buršanos ar svecēm un
to krāsu nozīmi

23.02. plkst. 14:00

„Pasaku pēcpusdiena” Striķu kultūras namā. Klausoties un
skatoties pasakas, kopīgi iejutīsimies lomās un atveidosim
tēlus dažādos darbiņos

25.02. plkst. 11:00

Galda spēļu turnīra 2. posms (galda teniss) Striķu kultūras
namā

15.01. - 29.02.

Ilzes Lāmas fotoizstāde Zvārdes pagasta bibliotēkā

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 14, 2012. gada februāris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807433. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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