2014. gada JANVĀRIS II

AKTUALITĀTES
Īstenots projekts
„P/a “Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta dienas centra ēkas pieejamības uzlabošana”
Laikā no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. janvārim
Saldus novada pašvaldība ir īstenojusi ELFLA līdzfinansētu projektu „P/a “Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta dienas centra
ēkas pieejamības uzlabošana”, projekta nr. 13-02-LL16-L413201000018.
Projekta mērķis: uzlabojot ēkas pieejamību, radīt pieeju personību pilnveidojošai brīvā laika pavadīšanai un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas apmeklēt p/a “Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta dienas centra organizētos pasākums ikvienam interesentam.
Pateicoties projekta īstenošanai, ir uzlabota dzīves kvalitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā. Ieguvumi pēc
projekta realizācijas: izbūvēta uzbrauktuve, kā rezultātā nodrošināta iespēja Ģimenes centra un biedrības “Iniciatīvu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” organizētos pasākumus apmeklēt ikvienam interesentam - gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan
veciem cilvēkiem, kuriem ir grūtības pārvietoties pa kāpnēm un
nepieciešamas atbalsta margas, gan vecākiem ar bērnu ratiņiem,
kam iekļūšana pa kāpnēm ēkā ir ļoti sarežģīta.
Projekta ietvaros ir iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs, nākotnē p/a „Sociālais dienests” plāno iegādāties vismaz vēl vienu pacēlāju. Kopš 2013. gada janvāra valsts apmaksā invalīdiem asistentu - pavadoņu
pakalpojumus, ar šo asistentu un projekta ietvaros iegādātā mobilā ratiņkrēslu pacēlāja palīdzību cilvēki ar kustību traucējumiem viegli var izkļūt
no daudzstāvu ēkām. Pacēlājs reizēm nepieciešams arī cilvēkiem pēc traumām, piemēram, lauztas kājas, ja jāizkļūst no daudzstāvu ēkas (Saldū
nevienai daudzstāvu dzīvojamajai mājai nav lifta). Cilvēki, kas vēlas izmantot šo pacēlāju, aicināti vērsties p/a „Sociālais dienests” pie sociālais
darbinieces darbā ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām Mairas Saulītes, tālr.: 63823675; 27842636.
Projekta sociālekonomiskais ieguvums ir tas, ka ikviens cilvēks, kas, pateicoties īstenotajam projektam, uzsāks aktīvu sabiedrisko dzīvi, tiksies
ar līdzcilvēkiem, piedalīsies dažādās aktivitātēs un pasākumos, iemācīsies jaunas sociālās prasmes, ir ieguvums Saldus novadam. Ģimenes centra
pasākumi un aktivitātes motivē apmeklētājus kļūt sabiedriski aktīvākiem, radīt idejas, īstenot projektus, iesaistīties sabiedrības dzīves kvalitātes
uzlabošanā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Liene Klagiša

DOMES SĒDES
Saldus novada domes 14. janvāra ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
Piedalīties kā partnerim biedrības „Burbuļi” projektā „Ūdenstūrisms Cieceres upē”. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā
noslēgt sadarbības līgumu, garantējot līdzfinansējumu 1 948,56 euro un
projekta naudas plūsmas nodrošinājumu 80% apmērā 6 235,39 euro no
pašvaldības budžetā projektiem paredzētā finansējuma 2014. gadā. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā atļaut veikt teritorijas labiekārtošanas darbus projekta ietvaros Saldū, Cieceres upes krastā.
2.
Piedalīties kā partnerim biedrības „N-tais elements” projektā
„Apzinām vides dažādību Saldus novada četros pagastos”. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā noslēgt sadarbības līgumu, garantē-

jot līdzfinansējumu 1 013,00 euro un projekta plūsmas nodrošinājumu
80% apmērā 3 242,40 euro no pašvaldības budžetā projektiem paredzētā finansējuma 2014. gadā.
3.	Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas
reģionos”.
4.
Piedalīties kā partnerim biedrības „Saldus rajona attīstības
biedrība” projektā „Domā citādi – dzīvo gudri”. Projekta iesnieguma
apstiprināšanas gadījumā slēgt sadarbības līgumu, garantējot līdzfinansējumu 2 105,85 euro un nodrošinot projekta naudas plūsmu 6 087,19
euro no pašvaldības budžetā projektiem paredzētā finansējuma 2014.
gadā.
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 28. janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” 2014. gada darba plānu.
2.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumus.
3.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus radio” maksas pakalpojumus.
4.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības nolikumu „Par sportistu un treneru naudas balvām”.
5.	Apstiprināt Kultūras un izglītības tūrisma biedrības „Kultūras ceļš” iesniegto pieaugušo neformālās izglītības mācību programmu:
tūrisma grupu vadītāju un gidu izglītības programma – 76 stundas. Izsniegt Kultūras un izglītības tūrisma biedrībai „Kultūras ceļš” licenci tūrisma grupu vadītāju un gidu izglītības programmas realizācijai Saldus
novadā uz diviem gadiem.
6.
Piešķirt Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Griezīte” vadītājai Anitai Ķempei Saldus
novada domes apbalvojumu „Saldus novada domes Goda raksts”. Apbalvojums tiek piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada attīstībā.
7.	Atļaut Kursīšu pagasta pārvaldei pārdot izsolē pašvaldības
nekustamo īpašumu „Akmeņdziras”-NT600, Kursīšu pagastā, īpašums
nav nepieciešams pagasta pārvaldes funkciju veikšanai.
8.
Pārdot par brīvu cenu Saldus novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Meža iela 7A, Saldus.
9.	Atļaut Kursīšu pagasta pārvaldei pārdot izsolē pašvaldības
nekustamo īpašumu „Jaunpekšņas”-8, Kursīšu pagastā, īpašums nav nepieciešams pagasta pārvaldes funkciju veikšanai.
10. Nodot atsavināšanai atkārtotā publiskā izsolē Saldus novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gravas iela 12, Saldus, Saldus novads, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
11.
Publiskā izsolē nodot Saldus novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Ciecere 243”, Saldus, Saldus novads, rīkojot publisku rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
12. Nodot atkārtotā publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Ciecere 21”, Saldus, Saldus novads, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
13.	Deleģēt SIA „Saldus komunālserviss” pašvaldības autonomo
funkciju: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, izpildi noteiktā apjomā.
14. Nodot SIA „Saldus komunālserviss” bezatlīdzības lietošanā
pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu Skrundas iela 2, Saldus pašvaldības autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, [..] notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, realizācijai.
15.	Atļaut Saldus novada pašvaldības iestādes „Saldus kultūras
centrs” direktorei Santai Laurinovičai savienot amatu ar Saldus novada
domes Komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības
partneriem locekles amatu. Atļaut Santai Laurinovičai kā Saldus novada
domes Komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības
partneriem loceklei savienot amatu ar Saldus novada pašvaldības iestādes „Saldus kultūras centrs” direktores amatu.
16.	Atļaut Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvaldes
vadītājai Ilzei Kronbergai savienot amatu ar Saldus novada domes Komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem
locekles amatu. Atļaut Ilzei Kronbergai kā Saldus novada domes Komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem
loceklei savienot amatu ar Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta
pārvaldes vadītājas amatu.
17.	Atļaut Saldus novada pašvaldības SIA „Saldus komunālserviss” un SIA „Saldus siltums” valžu loceklim Armīnam Miķelsonam
savienot amatu ar Saldus novada domes transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa amatu. Atļaut Ar-
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mīnam Miķelsonam kā Saldus novada domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas loceklim savienot
amatu ar Saldus novada pašvaldības SIA „Saldus komunālserviss” un
SIA „Saldus siltums” valžu locekļa amatu.
18.	Atļaut Saldus novada pašvaldības SIA „Saldus tirgus” valdes
loceklim Kasparam Skapstam savienot amatu ar Saldus novada domes
transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa amatu. Atļaut Kasparam Skapstam kā Saldus novada domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas loceklim savienot amatu ar Saldus novada pašvaldības SIA
„Saldus tirgus” valdes locekļa amatu.
19.	Atļaut Saldus novada pašvaldības bāriņtiesas loceklei Maretai
Kukukai savienot amatu ar Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu galvenā speciālista pienākumiem.
20.	Atļaut Saldus novada pašvaldības bāriņtiesas loceklim Naurim Ozoliņam savienot amatu ar Saldus novada Pašvaldības policijas
vecākā inspektora amatu.
21.	Atbrīvot Mariku Langi no Saldus novada domes Komisijas
darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem locekļa
pienākumu pildīšanas un izslēgt Mariku Langi no minētās komisijas sastāva.
22.	Atbrīvot Mārtiņu Bergmani no Saldus novada domes Komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem
locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt Mārtiņu Bergmani no minētās
komisijas sastāva.
23. Pirms termiņa atmaksāt kredītu 49 696.34 euro apmērā Valsts
kasei par līguma Nr.A2/1/12/340 projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Kursīšu pagasta Kursīšu ciemā” realizācijai.
24.	Apstiprināt maksas pakalpojumus (bez PVN) Saldus novada
pašvaldības iestādē Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem:
1.1. apmeklētājiem, kura dzīves vieta reģistrēta Saldus novada pašvaldībā 1.42 euro/dienā;
1.2. apmeklētājiem kura dzīves vieta reģistrēta citā pašvaldībā 3.56
euro/dienā;
1.3. apmeklētājiem, kuriem ir nepieciešams transports, lai nokļūtu
Dienas aprūpes centrā 1.42 euro/dienā.
1.4. Piešķirt sekojošus atvieglojumus Dienas aprūpes centra apmeklētājiem:
1.4.1. ja Dienas aprūpes centru apmeklē 10 dienas un vairāk - 50%
apmērā, bet ne vairāk kā 14.23 euro.
1.4.3. klientiem, kuriem ir nepieciešams transports, lai nokļūtu Dienas aprūpes centrā, bet transportu izmanto vairāk par piecām dienām
- 75% apmērā, bet ne vairāk kā 7.11 euro.
25. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrā 2. starptautiskās atklātās sporta
deju sacensībām „Saldus kauss - 2014” nodrošināšanai.
26. Noteikt maksas pakalpojumus Saldus novada pašvaldības Saldus
mākslas skolā.
27. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības iestādes Saldus sporta
skola maksas pakalpojumus.
28. Apstiprināt maksas pakalpojumu Saldus novada pašvaldības J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā ieejas biļetes 3.00 euro
(t.sk. PVN) apmērā uz pasākumu 2014. gada 14. februārī koncertā „Ar
mīlestību...”.
29. Saldus novada pašvaldībai nodot Novadnieku pagasta pārvaldei
bez atlīdzības grāmatvedības uzskaitei pamatlīdzekli „Izgāztuve „Kūmas” Novadnieku pagastā, Saldus novadā rekultivācija” izmaksas 19
364.92 euro apmērā.
30. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 138 000.00 euro apmērā līdz 20
gadiem Ezeres vidusskolas ēkas sakārtošanas projekta realizācijai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
31. Saldus novadā esošajām bibliotēkām pieņemt ziedojumu no
Microsoft - datorprogrammatūras licences kopsummā par 581 660 ASV

DOMES SĒDE
dolāru.
32. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Saldus novada izglītības iestādēm no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. augustam.
33. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 5 „Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 40
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2013. gada 24. oktobra
lēmumu (protokols Nr. 21, 1.§)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada
19. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 24, 39.§)

Par sociālajiem pabalstiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33. panta otro daļu un 35. panta
ceturto un piekto daļām, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30. marta noteikumu
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ģimenes
(personas), kurām ir tiesības saņemt Saldus novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) noteiktos sociālos pabalstus (turpmāk – pabalsti), un
kārtību, kādā pabalsti tiek pieprasīti, aprēķināti un izmaksāti.
2. Pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, izmaksā Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteiktos pabalstus un no pašvaldības
pamatbudžeta izmaksā arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai
3. Pašvaldības sociālo pabalstu pieprasījumus izskata un izmaksā
Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk –
Aģentūra), saskaņā ar šiem noteikumiem.
4. Statusa veidi:
4.1. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
4.2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
II. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss
5. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanai veic ienākumu un
materiālā stāvokļa novērtēšanu. Iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz vai uzrāda dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus:
5.1 strādājošās personas - izziņu par ienākumiem no algota darba, par
pēdējiem trīs mēnešiem, izziņa par slimības pabalsta apmēru no VSAA,
ja tāds ir;
5.2. pensionāri un personas ar invaliditāti – izziņu par algām no
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, pēc Aģentūras darbinieku
pieprasījuma;
5.3. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus izziņa par stipendijas lieluma apmēru, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturlīdzekļiem, saņemto mantojumu, dāvinājumu, dividendēm,
par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās mantas vai
nekustamā īpašuma nomas, par ienākumiem no nekustamā un kustamā
īpašuma pārdošanas, par valsts sociālajiem pabalstiem, citi ienākumi naudas līdzekļi vai materiālā palīdzība pārvērsta naudas izteiksmē, kas

pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši personas rīcībā, tai skaitā ienākumi
no gadījuma darbiem, fizisko vai juridisko personu ģimenei (personai)
sniegtā materiālā palīdzība, honorāri, dividendes, aizņēmumi u.c., bankas konta izdrukas ar ieņēmumiem un izdevumiem par pēdējiem trīs
mēnešiem;
5.4. tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājums par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, apturēšanu;
5.5. bērniem no 15 līdz 18 gadu vecumam izziņu no mācību iestādes,
kurā, ja bērns mācās arodskolā, profesionālajā vidusskolā vai koledžā,
jānorāda stipendijas apmērs, un bērna bankas konta izdrukas ar ieņēmumiem un izdevumiem par pēdējiem trīs mēnešiem;
5.6. augstskolā studējošiem dienas nodaļas studentiem izziņu no mācību iestādes un bankas konta izdrukas ar ieņēmumiem un izdevumiem
par pēdējiem trīs mēnešiem.
5.7. augstskolā studējošiem dienas nodaļas studentiem izziņa no mācību iestādes;
5.8. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase) vai citi dokumenti pēc Aģentūras darbinieku pieprasījuma (dzimšanas apliecība, invaliditātes apliecība).
6. Izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu, papildus MK noteikumos noteiktajam,
neuzskata:
6.1. zemi un mežu, kuru platība nepārsniedz 2.5 ha, un ēkas, kuras
nav apdzīvojamas;
6.2. vienu garāžu;
6.3. vienu vieglo automobili vai motociklu, vai mopēdu, vai motorolleru, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī vienu velosipēdu katram
ģimenes loceklim.
III. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
7. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanai ģimenei
(personai) veic ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanu analoģiski kā trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanai. Maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa periodu nosaka analoģiski trūcīgas ģimenes
(personas) statusa periodam.
8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja uz personu
attiecināms šāds ienākumu līmenis:
8.1. ģimene ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, un ģimenes vidējie ienākumi
mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
180.00 (viens simts astoņdesmit euro 00 centi) euro;
8.2. ģimene, kurā ir strādājoši pensionāri vai strādājošas personas ar
invaliditāti ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, un ģimenes vidējie ienākumi mēnesī
uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 180.00
(viens simts astoņdesmit euro 00 centi) euro;
8.3. ģimene, kurā nav darbspējas personas, bet ir nestrādājoši pensionāri vai nestrādājošas personas ar invaliditāti ar nepilngadīgiem bērniem
vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, un
ģimenes vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 200.00 (divi simti euro 00 centi) euro;
8.4. ģimene (persona), kurā ir vismaz viens pieaugušais darbspējas
vecumā un kuras vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 180.00 (viens simts astoņdesmit euro
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00 centi) euro;
8.5. vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošs pensionārs vai pilngadīga persona ar invaliditāti, kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 228.00 (divi simti
divdesmit astoņi euro 00 centi) euro;
8.6. nestrādājošs pensionārs vai nestrādājoša persona ar invaliditāti,
kura dzīvo atsevišķi no bērniem un kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200.00 (divi simti euro 00 centi) euro;
8.7. ģimene, kurā kopā dzīvo tikai nestrādājoši pensionāri vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200.00 (divi simti euro 00
centi) euro.
9. Ģimene (persona), izvērtējot īpašumus, atzīstama par maznodrošinātu, ja:
9.1. 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;
9.2. ģimene (persona) kā lietotājs vai nomnieks, kurai apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, līdz 2.5 ha. Nomā un lietošanā nedrīkst būt dzīvojamā platība vai
ēkas, kurās pieprasītājs un pārējās personas nedzīvo;
9.3. ģimenei (personai) 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;
9.4. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, izņemot
bērna naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties, un izņemot vienas minimālās mēnešalgas apmēru.
IV. Pabalstu veidi
10. Pabalstu veidi:
10.1. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē,
10.2. Ģimeņu pabalsts,
10.3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā,
10.4. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai,
10.5. Dzīvokļa pabalsts.
11. Pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai apmēru nosaka Ministru kabinets.
V. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē
12. Pabalstu bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē
piešķir trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm uz trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes statusa laika posmu.
13. Katru mēnesi pabalsta summa tiek aprēķināta pēc izglītības iestādes piestādītās izziņas par skolēna individuālo skolas apmeklējumu.
14. Pabalstu bērnu ēdināšanai apmaksā līdz 1.60 (viens euro 60 centi) euro dienā.
15. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no citiem saņemtajiem sociālās
palīdzības
pabalstiem.
16. Pabalstu ģimenēm var arī piešķirt, aizpildot deklarāciju un izvērtējot ienākumus un ieņēmumus, bet neizvērtējot īpašumus.
VI. Ģimeņu pabalsts
17. Ģimeņu pabalstu piešķir:
17.1. ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, kurām noteikts trūcīgas ģimeņu (personu) statuss, un kuras nesaņem garantēto minimālo ienākumu
pabalstu;
17.2. ģimenēm bez bērniem un personām, kurām noteikts trūcīgas
ģimenes (personas) statuss un kuras nesaņem garantēto minimālo ienā-
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kumu pabalstu;
17.3. ģimenēm, kurās ir nestrādājoši pensionāri ar nepilngadīgiem
bērniem vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, un kurām noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
17.4. ģimenēm, kurās ir nestrādājošas personas ar invaliditāti ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā
līdz 24 gadiem, un kurām noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss.
18. Ģimeņu pabalstu piešķir uz trīs mēnešiem, ko var izteikt viena
maksājuma veidā.
19. Ģimeņu pabalsta apmērs vienai ģimenei mēnesī nevar pārsniegt:
19.1. daudzbērnu ģimenēm pie bērnu skaita:
19.1.1. 3 (trīs) bērni - 25 (divdesmit pieci) euro mēnesī;
19.1.2. 4 (četri) bērni - 30 (trīsdesmit) euro mēnesī;
19.1.3. 5 (pieci) bērni - 33 (trīsdesmit trīs) euro mēnesī;
19.1.4. 6 (seši) bērni - 36 (trīsdesmit seši) euro mēnesī;
19.1.5. 7 (septiņi) bērni - 39 (trīsdesmit deviņi) euro mēnesī;
19.2. pārējām ģimenēm - 22 (divdesmit divi) euro mēnesī.
20. Ģimeņu pabalstu var saņemt divas reizes gada laikā, ar noteikumu, ka starp pabalsta piešķiršanas reizēm ir ne mazāk kā seši mēneši.
VII. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
21. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi, tai skaitā ģimenes locekļa nāve), piešķir
ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un
tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas
ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai, izvērtējot situāciju.
22. Vienreizēju pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne
vēlāk kā trīsdesmit kalendāro dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās
brīža un klāt pievienoti situācijas apliecinošie dokumenti.
23. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumā piešķir līdz 715.00 (septiņi simti
piecpadsmit) euro vienai ģimenei (personai), kuras deklarētā un faktiskā
dzīvesvieta ir Saldus novads.
24. Pabalstu apbedīšanai personas nāves gadījumā piešķir līdz 230.00
(divi simti trīsdesmit) euro personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja
miris Saldus novada iedzīvotājs, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu.
25. Ja mirusi persona, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 230.00 (divi
simti trīsdesmit) euro personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā
vienreizēju pabalstu – šī pabalsta iztrūkstošo starpību līdz 230.00 (divi
simti trīsdesmit) euro.
26. Ja neviena persona nav uzņēmusies veikt apbedīšanu, Aģentūra
slēdz vienošanos ar juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu,
izmantojot pabalstam paredzētos līdzekļus.
VIII. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai
27. Lēmumu par vienreizēja pabalsta atsevišķu situāciju atrisināšanai
piešķiršanu un tā apmēru pieņem Sociālo jautājumu komisija, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot ģimenes
(personas) materiālo stāvokli, sociālo situāciju un iesniegtos dokumentus.
28. Vienreizējam pabalstam atsevišķu situāciju atrisināšanai piešķir
līdz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas ģimenei (personai)
vienu reizi kalendārā gada ietvaros.
29. Sociālo jautājumu komisijai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai) īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas sociālās tiesības.
IX. Dzīvokļa pabalsts
30. Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības sociālais
pabalsts, kas paredzēts ar dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas
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un komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.
31. Aģentūrā dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi pieprasīt ģimenes (personas)
vienu reizi kalendārajā gadā, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
32. Dzīvokļa pabalstu, ģimenēm (personām), kuras dzīvo Saldus novada centrālajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās dzīvojamās mājās,
kā arī dzīvojamās mājās, kurās ir malkas vai cita individuālā apkure, var
izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus.
33. Dzīvoklim, kam pašvaldība piešķīrusi sociālā dzīvokļa statusu,
1/2 no ikmēneša maksājumiem par īri un komunālajiem pakalpojumiem
sedz Aģentūra no saviem budžeta līdzekļiem.
34. Dzīvokļa pabalstu nav tiesības pieprasīt ģimene (persona), kura
saņem īres un komunālo pakalpojumu maksājumu atvieglojumus par
sociālā dzīvokļa īri.
35. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:
35.1. par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem un iepriekšējo trīs
mēnešu īres un komunālo maksājumu rēķinus, atsevišķi uzrādot ģimenes (personas) maksājumus par dzīvokli;
35.2. dzīvojamās telpas apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres
līgumu;
35.3. persona, kurai pieder nekustamais īpašums, zemesgrāmatas apliecību (ja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā vai dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku
iegūšanu (līgums, tiesas spriedums, mantojuma apliecība), vai cits;
35.4. ja ir tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvokļa, iesniedz apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu.
36. Dzīvokļa pabalsts, centrālajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās dzīvojamās mājās (turpmāk - sezonas pabalsts), tiek noteikts no
1. oktobra līdz 30. aprīlim, un tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres vai
apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu segšanai ar pārskaitījumu

par pakalpojuma sniegšanu.
37. Sezonas pabalsts tiek piešķirts vienai ģimenei (personai) par dzīvokli vienu reizi gadā un tā kopējā summa nedrīkst pārsniegt 215.00
(divi simti piecpadsmit) euro, ņemot vērā komunālo un īres rēķinu kopsummu, bet ne vairāk kā trīs mēnešus apkures sezonā. Sezonas pabalsts
dalītām ģimenēm, kuras dzīvo vienā dzīvoklī, maksā ½ no aprēķinātās
pabalsta summas.
38. Dzīvokļa pabalsta apmērs, dzīvokļos vai mājās, kurās ir malkas vai cita individuālā apkure (turpmāk – apkures pabalsts), ir 170.00
(viens simts septiņdesmit) euro. Apkures pabalstu izmaksā vienu reizi
kalendārajā gadā pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā. Apkures pabalsts dalītām ģimenēm, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā, maksā ½
no pabalsta apmēra kurināmā iegādei.
39. Ierobežojumi dzīvokļa pabalsta saņemšanai:
39.1. dzīvoklis, kam ir pieslēgta centrālā siltumapgādes sistēma ir privatizēts uz trešās personas vārda, kā arī dzīvoklis vai māja
(mājas daļa) ar malkas apkuri vai citu individuālo apkuri ir privatizēta
uz trešās personas.
39.2. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja
izlikšanu no dzīvokļa;
39.3. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
39.4. pabalsta pieprasītājs nemaksā par dzīvokli vai māju savu
maksājumu daļu ilgāk par trīs mēnešiem;
X. Noslēguma jautājumi
40. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
41. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus 2010. gada 28. janvāra Saldus novada domes saistošos noteikumus
Nr. 2. „Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem”.
Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa

AKTUALITĀTES
Svētki 50 jaunajiem Saldus novadniekiem
18. janvārī sudraba piemiņas karotītes saņēma 50 jaunie Saldus novadnieki, tai skaitā dvīņu meitenes.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja S. Jakševica, uzrunājot vecākus, novēlēja izbaudīt katru dienu, katru stundu, lai vēlreiz uz pasauli paskatītos
bērna acīm.
Domes priekšsēdētāja I. Rassa vēlēja katrai ģimenei sargāt savu mazo bērnu, lai tas izaugtu vesels, rūpēties, lai bērns būtu laimīgs.
Ar jaukām dziesmām pasākumā uzstājās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” bērni skolotājas Dinas Miltas vadībā.
Novadam aizvadītais gads ir bijis dāsns jaundzimušo skaita ziņā. Novadā piedzima par 50 jaundzimušajiem vairāk nekā 2012. gadā. Piecās
ģimenēs ienācis dubults prieks un rūpes – dvīņi.
Populārākie vārdi zēniem ir - Gustavs (10), Roberts (7) Kārlis (5), meitenēm - Alise (6), Gabriela, Sanija, Annija (4). 23 bērniem tika doti divi
vārdi.
Vecākus, kuri nevarēja piedalīties karotīšu saņemšanas pasākumā, arī kādā no iepriekšējiem, lūdzam ienākt Dzimtsarakstu nodaļā un saņemt
piemiņas dāvanu.
Informāciju sagatavoja Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica

Pagarina 50 litru gāzes balonu izmantošanas termiņu
Kaut arī 50 litru sašķidrinātās gāzes baloni ir ļoti populāri praktiski katras lauku sētas virtuves pavarda kurināšanai, kā arī
celtniecībā, ES direktīva paredz, ka no šiem baloniem nāksies atteikties, bet vietā pirkt uz pusi mazākus, atbilstošus Eiropas
standartiem.
Nolūkā nodrošināt skaidru un pakāpenisku 50 litru gāzes balonu izņemšanu no aprites, neradot neērtības ne patērētājiem,
ne komersantiem – gāzes balonu uzpildītājiem, pašlaik notiek pakāpeniska 50 litru gāzes balonu nomaiņa un izņemšana no
tirgus, kuri neatbilst ES noteiktajām drošības prasībām (t.i., kuriem nav π (pī) marķējums). Šo procesu bija plānots pabeigt
līdz 2014. gada 1. janvārim, taču, tā kā MK noteikumos ir veikti grozījumi, termiņš pagarināts vēl uz gadu. Tas nozīmē, ka
2015. gada 1. janvārī stāsies spēkā aizliegums uzpildīt un tirgot lielā tilpuma balonus, bet to lietošana tiks aizliegta, sākot
ar 2015. gada 1. jūliju.
Informāciju sagatavoja SIA „Virāža A” pārstāvji
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AKTUALITĀTES
Novada pašvaldības pārstāvju un uzņēmēju tikšanās
22. janvārī notika Saldus novada pašvaldības pārstāvju un Saldus
novada uzņēmēju kārtējā tikšanās. Šoreiz tā notika uzņēmumā SIA
„Matss”, kur visus laipni sagaidīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Skrebelis un valdes loceklis Bruno Ansons.
Tikšanās laikā uzņēmuma pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma darbību un jauno produktu līniju „Canelle Bakery”, kā arī atbildēja uz jautājumiem par uzņēmuma attīstību, produktu ražošanas tehnoloģijām un citiem jaunumiem uzņēmumā.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa informēja par novada budžetu, nododamiem un plānotajiem novada projektiem un citām
aktualitātēm pašvaldībā. Pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” tūrisma un starptautisko attiecību
speciāliste Laura Liepiņa stāstīja par aprīļa sākumā plānoto Saldus novada uzņēmēju izstādi „Ražots Saldū”, par uzņēmēju gada balvu un par
jaunās Saldus novada mājas lapās izstrādi. Uzņēmējus ar aktualitātēm

par informatīvo materiālu izveidi iepazīstināja izpilddirektora vietniece
Sarmīte Ozoliņa.
Uzņēmēju un pašvaldības darbinieku tikšanās reizēs uzņēmējiem ir
iespējams uzreiz uzzināt atbildes uz sev un visai Saldus novada uzņēmējdarbībai svarīgiem jautājumiem. Gan uzņēmēji, gan Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvji atzīst, ka šādas tikšanās ir noderīgas un interesantas, it sevišķi, ja ir iespējams viesoties vienam pie otra un uzzināt
jaunas lietas par citu nozaru uzņēmumiem un to darbību.
Nākošā Saldus novada uzņēmēju tikšanās plānota 25. februārī Saldus
novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, plkst. 15:00.
Informāciju sagatavoja
p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Saldus novada pašvaldības policija, sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm, 2014. gadā pieņems iedzīvotājus pagastu pārvaldes ēkās no plkst.
10:00 līdz 16:00. Pagastu pārvaldēs būs šādas pieņemamās dienas:
Ezeres pagasta pārvaldē - mēneša pirmā pirmdiena;
Kursīšu pagasta pārvaldē - mēneša pirmā otrdiena;
Nīgrandes pagasta pārvaldes telpās - no plkst. 10.00 līdz 12.00
un Kalnos kultūras namā no plkst. 12.10 līdz 16.00 mēneša pirmā trešdiena;
Zaņas pagasta pārvaldē - mēneša pirmā ceturtdiena;
Jaunauces tautas namā no plkst. 10.00 līdz 12.00 un Rubas
tautas namā no plkst. 12.10 līdz 16.00 mēneša otrā pirmdiena;
Vadakstes pagasta pārvaldē - mēneša otrā otrdiena;
Pampāļu pagasta pārvaldē - mēneša otrā trešdiena;
Zirņu pagasta pārvaldē - mēneša otrā ceturtdiena;

Novadnieku pagasta pārvaldē - mēneša trešā pirmdiena;
Saldus pagasta pārvaldē - mēneša trešā otrdiena;
Lutriņu pagasta pārvaldē - mēneša trešā trešdiena;
Jaunlutriņu pakalpojumu centrā no plkst. 10.00 līdz 12.00 un
Šķēdes pakalpojumu centrā no plkst. 13.00 līdz 16.00 mēneša pirmā
trešdiena;
Zvārdes pagasta pārvaldē - mēneša ceturtā pirmdiena.
Šajās dienās pagasta iedzīvotāji varēs vērties ar savām sūdzībām un
ierosinājumiem. Pašvaldības policijas ekipāža būs sazvanāma pa mobilo
tālruni, zvanot uz numuru 25479800, pašvaldības policijas priekšnieks
būs sazvanāms pa mobilo tālruņa numuru 25479807.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
18. janvārī Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāri un lasītāji, arī
Kursīšu bibliotēkas -informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons,
piedalījās „Grāmatu draugu ķēdē” Rīgā, ar kuru tika atklāts Rīgas kā
Eiropas Kultūras galvaspilsētas gads. Tās laikā no vecās LNB ēkas un
jauno no rokas rokā tika pārvietotas „Tautas grāmatu plauktam” saziedotās grāmatas.
Visu janvāri bibliotēkā bija apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas” no cikla „Latvieši
pasaulē”, kura stāstīja par latviešu izceļošanu 19.gs. vidū līdz 20.gs. sākumam uz Krieviju un Brazīliju. Fotogrāfijās, tekstos un uzskates materiālos bija stāstīt par izceļošanas iemesliem, dzīvi un darbu svešumā,
izglītošanos un latviskā gara kopšanu.
Sadarbībā ar Kursīšu pamatskolas skolotāju Daci Rožkalni 21. un

Lutriņu pagastā
24. janvārī Lutriņu klubā notika Namiķu ciema dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Dzīvokļu īpašnieki tika informēti par
dzīvokļu īpašnieku pienākumiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Tika
sniegta informācija par Saldus novada pašvaldības 2013. gada 22. augustā apstiprināto nolikumu „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Saldus novada pagastos”. Apsprieda
informāciju par Saldus novada pašvaldības 2013. gada 22. augustā apstiprināto nolikumu „Par līdzfinsējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. Iedzīvotāji varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja
I. Ezermale
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23. janvārī bibliotēkā notika tematiskās stundas vēsturē un ģeogrāfijā
9. un 6. klašu skolēniem par tēmu „Latvieši pasaulē”, tika uzklausīts
skolotājas Daces un bibliotēkas vadītāja Mārtiņa stāstījums par tēmu un
izstādi, skolēni veica patstāvīgo darbu, aizpildot darba lapas, kuras tika
sagatavotas, balstoties uz izstādi „Pēc zemes, taisnības un gaismas”.
23. janvāra vakarā bibliotēkā notika stāstu pasākums „Ceļojumu piezīmes – Austrālija”, kura ietvaros ezerniece Regīna Nestecka stāstīja par
Austrāliju un Jaunzēlandi, rādīja bildes un video par dabu, latviešu sadzīvi Austrālijā un iespaidiem, ciemojoties pie dēla ģimenes Austrālijā
deviņu mēnešu garumā. Pasākums notika UNESCO LNK tīkla „Stāstu
bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagasta bibliotēka sveic savus kolēģus citos pagastos, savus
lasītājus, bibliotēkas aktīvistus un sadarbības partnerus, iesoļojot Jaunajā Zirga gadā!
Jaunais darba cēliens bibliotēkai sācies ar patīkamu pārsteigumu. No
SIA „Annele” saņemts sūtījums ar jaunām grāmatām. Tās ir 2014. gada
gadagrāmatas un skaistas grāmatiņas bērniem par dzīvniekiem. Izdevniecības valdes locekle ir lutriņniece Iluta Moldane - Greiškane. Dāvinājumu bibliotēka drīkst izmantot priecīgos notikumos - apsveikumos
un pateicībās.
Mūsu novadniece Iluta stāsta: „Izdevniecība „Annele” dibināta 1996.
gadā. Ir pagājuši 16 gadi, un „Annele” ir izaugusi, pierādījusi un parādījusi sevi kā nopietnu bērnu literatūras un latviešu oriģinālliteratūras
izdevēju. Pa šiem gadiem izdotas vairāk nekā 400 grāmatas.

PAGASTOS
„Annelei” ir ilggadēja sadarbība ar paaudzēs iemīļotu bērnu grāmatu autori un mākslinieci Margaritu Stārasti. Visas mākslinieces jaunās
grāmatas, kuras viņa ilustrēja un sarakstīja līdz pat 2007. gadam, tika
uzticētas izdot „Annelei”” .
Bibliotēkas vārdā sirsnīgi pateicos par doto iespēju šādi izmantot dāvinājumu! Ir ievadītas sarunas par iespēju tikties bibliotēkas lasītājiem
ar redakcijas darbiniekiem.
Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” ir veiksmīgi noslēgusies. Šogad bērniem pašiem ļoti patika aizpildīt anketas par izlasīto. Tās varēja izpildīt elektroniski un tūlīt nosūtīt. Anketas bija vizuāli
skaisti noformētas, ar interesantiem jautājumiem, viegli aizpildāmas.
Lutriņu pagasta bibliotēkā projektā iesaistījās 25 bērni no bērnu dārza
vecuma līdz 9. klasei un četri vecāki, jo otro gadu jau ir ne tikai bērnu,
bet arī vecāku žūrija. Bērniem un jauniešiem jāizlasa sešas viņu vecumgrupai domātas grāmatas. Priecē tas, ka vairāki jaunie eksperti - Rendija, Beāte un Airisa - izlasīja ne tikai viņiem domātās, bet arī citas šajā
programmā iekļautos daiļdarbus. Bibliotēka par katru izlasīto grāmatu
dāvināja uzlīmi, bet bērnu literatūras centrs – speciālu pildspalvu. Tagad
jāgaida pasākums pagasta bibliotēkā un Lasīšanas svētki novadā.
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas vadītāja L. Popsujēviča
Sagaidot Barikāžu pieminās dienu 20. janvārī Lutriņu pamatskolas
līdzpārvalde izveidoja sienas avīzi „Barikāžu laiks” ar faktu materiālu,
fotogrāfijām un cilvēku sarakstu, kuri ir piedalījušies barikādēs no Lutriņu un Šķēdes pagastiem.

1. - 4. klases skolēni skatījās filmu „Uzvarai nolemtie”. Pirms filmas
neliels stāstījums par notikumiem 1991. gada janvārī, to nozīmi.
5. - 9. klašu skolēniem skolotāja Valentīna Ņukša teica ievadvārdus
par šo dienu nozīmību vēsturē, turpinājumā skatījāmies filmu „Olimpiskās balsis un atbalsis”.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pamatskolas direktora vietniece
ārpusklases jomā S. Brauča
Decembris visur un visiem bija bagāts ar svētku pasākumiem. Janvāris, savukārt, ir mierīgāks. Deju kolektīvs „Vilks” janvārī gatavojās
uzņemt jauniešu deju kolektīvus no Blīdenes, Jaunauces, Saldus, Druvas. Nepierasti aukstais laiks ienesa savas korekcijas pasākumu norisē.
Sporta angārā plānotās sporta sacensības vajadzēja pārcelt uz skolas
zāli. Seši sportojošie jauniešu deju kolektīvi pirmajās trijās vietās bija
šādā secībā:
1. Saldus TDA “Kursa”
2. Blīdenes JDK
3.Lutriņu JDK “Vilks”.
Koncertā „Dziedāt māku, dancot māku” deju kolektīvi „Vilks”, „Puzurs”, „Kursa”, „Meduslāse”, Jaunauces JDK un Blīdenes JDK rādīja
ne tikai savas deju prasmes, bet arī prasmes dziedāt un muzicēt. Šāds
koncerts Lutriņos notiek jau trešo gadu, bet sportiskas sacensības pirmo
reizi. Paldies dalībniekiem un organizatoriem!
Informāciju sagatavoja
Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore A. Pileniece

Nīgrandes pagastā

“Dot enerģiju, motivēt, organizēt” - ar šādu moto kopš rudens Kalnos aktīvi darbojas jauniešu klubs „D.E.M.O.” Ar šādu
devīzi kluba biedri 17. un 18. janvārī Kalnos rīkoja divu dienu
pasākumu aktīviem jauniešiem, kuri vēlas gūt jaunu pieredzi, patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iegūt jaunus draugus.
Aicinājumam piedalīties atsaucās 15 komandas ar vairāk nekā
60 dalībniekiem. Tālāko ceļu bija mērojuši jaunieši no Skrundas
Jauniešu centra, Nīkrāces pamatskolas un Priekules vidusskolas.
Saldus novadu pārstāvēja dalībnieki no Jaunlutriņu, Druvas, Ezeres, Nīgrandes un Kalnu skolām un jauniešu organizācijām. Pasākums notika Kalnu Kultūras namā, jauniešu kluba. D.E.M.O.
un Kalnu vidusskolas telpās.
Organizatori abās dienās piedāvāja plašas darbošanās un izklaides iespējas. Prezentācijās tika iepazīti komandu dalībnieki.
Izturību un spēku ikviens varēja pārbaudīt sporta aktivitātēs. Pirmās dienas vakars noslēdzās ar ballīti un nakts kino seansu. Otrās
dienas rīts sākās ar kopīgu rīta rosmi, tomēr centrālais notikums
bija Uzdevumu trasīte Kalnu ciemata teritorijā. Spītējot aukstajam laikam, dalībnieki veica uzdevumus ne tikai siltās telpās,
bet arī Lošlejas parkā, skolas stadionā un pat uz Kalnu Kultūras
nama jumta, kur visus pārbaudīja Kalnu ragana. Pasākums noslēdzās ar apbalvošanu, karaoki un kopīgiem dančiem uz kultūras
nama lielās skatuves, kā arī jauniegūtiem draugiem un pozitīvām
emocijām.
Lielu sagatavošanas darbu iepriekš bija paveikuši “D.E.M.O.”
jaunieši. Prieks par visiem, tomēr sevišķi vēlos uzteikt kluba vadītāju, Kalnu vidusskolas 12.klases skolnieku Lauri Bitānu, jo,
pateicoties tieši viņam, Kalnu jauniešu klubs ir atdzimis ar jaunu
sparu. Neatsveramu atbalstu pasākuma sarīkošanā sniedza Z/S
„Čibas”, Z/S „Mednieki”, SIA „Gundega DP” un biedrība „Mūsu
vārds”. Paldies Kalnu vidusskolai par iespēju izmantot sporta zāli
naktsguļai. Noteikti jāpiemin ar gardās maltītes, par kurām divu
dienu garumā visiem dalībniekiem gādāja Daiga Kuģe un Dace
Bunkusa. Bet vislielākais organizatoru paldies visiem tiem, kas
atbrauca un piedalījās, līdz ar to apliecinot, ka mūsu vidū ir daudz aktīvu, enerģisku, izdomas bagātu un draudzīgu jauniešu.
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta jaunatnes lietu koordinatore Ligita Ķiene
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PAGASTOS
Valsts aizsardzības mācība Kalnu vidusskolā
Kalnu vidusskola mācību gadu uzsākusi ar veiksmīgu 10. klases nokomplektēšanu; uzņemti 20 audzēkņi, no kuriem vairums izvēlējušies
profesionāli orientēto programmu - Valsts aizsardzības mācība (VAM).
Skolā mācās 21 skolēns no citām pašvaldībām (Vaiņodes, Liepājas, Jūrmalas, Talsiem , Dobeles u.c.). Labus dzīves apstākļus nodrošina internāts. Pateicoties tā sauktajam Šveices projektam, nupat tika ierīkota
signalizācija ugunsdrošībai. Ar pašvaldības līdzekļu un ziedojumu palīdzību internātā izremontētas dušas un iegādātas jaunas mēbeles. Labie
dzīves apstākļi arī piesaista skolēnus no Kurzemes reģiona.
VAM programma Kalnu vidusskolā veiksmīgi darbojas no 1997.
gada, un šajā laika posmā sagatavotie audzēkņi atrodami valsts dienestā
gandrīz visa veida Latvijas Bruņotajos spēkos. Iegūtās pamatzināšanas
un prasmes ļauj izvēlēties policista un apsarga profesijas, arī zemessardzei mūsu jaunieši ir labs papildinājums.
Viss, protams, sākas ar darbošanos Jaunsardzē jau pamatskolas
posmā. Sava darba entuziasts instruktors Ainars Lapa prot iesaistīt sko-

Pampāļu pagastā
Tāpēc vaļā ver sevi priekam,
Bērzu skropstās kaut ledus vēl mirdz,
Jo tas laiks, kurā piedzimis esi,
Ir kā cīruļa dziesma pār zemi
Un kā pumpurs saulei pie sirds.
Ar šiem K. Apškrūmas vārdiem mīļš sveiciens visiem janvārī dzimušajiem pampāļniekiem. Lai laba veselība un nekādu bēdu!
Pampāļu pagasta sieviešu vokālais ansamblis gatavojas novada skatei. Tiek darināti arī jauni tērpi.
Pampāļu folkloras kopai gatavošanās notiek festivāla „Baltica” skatei.
Janvārī pampāļnieki piedalījās Grāmatu draugu ķēdē.
Komandas startēja Kuldīgas Zibensturnīrā un Skrundas novada Ziemas spēlēs hokejā Rudbāržu pagastā.
Pampāļu bibliotēkā noslēgusies izstāde „Ceļā”. Vairāki mākslinieki
apskatei bija izlikuši gleznas, kurās varēja apskatīt Pampāļos redzētās
vietas.
Jaunākā bērnu grupa sākusi turnīru novusā. Ir 12 dalībnieki, kuri aktīvi apmeklē bibliotēku, lai izspēlētu grafikā paredzētās spēles. Vecāko
bērnu grupā būs desmit spēlētāji. Turnīrs turpināsies arī februārī.
Janvāra pirmajā nedēļā Pampāļu bērnudārzā viesojās iecirkņa policists Eglīša kungs. Viņš iepazīstināja bērnus ar savu profesiju, policista
pienākumiem. Saruna notika arī par atstarojošajiem elementiem, kuri
jālieto, lai mēs būtu redzami vakaros, kad satumst. Pēc sarunām bērni
tika pie atstarojošām vestēm, kuras ir sarūpējusi bērnudārza saimniecības daļas vadītāja L. Bužoka. Bērni un viņu vecāki ir pateicīgi par šo
iniciatīvu, jo tagad zina, ka bērniņš ir labi saskatāms pat vistumšākajā
diennakts laikā. Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos. Foto var
apskatīt www.pampaluskola.lv.
31. janvārī bērnudārza bērni un skolotājas piedalījās sporta aktivitātēs „Ziemas prieki”. Bija vingrošana, jautras stafetes un asprātīgi uzdevumi. Lielā aukstuma dēļ pasākums notika telpās. Ja laika apstākļi
palutinās, tad šāds pasākums notiks arī ārā.
Runājot par Pampāļu pamatskolu, gribētos atgriezties decembrī.
Skola no pirmās mācību gada dienas ir pārvērtusies Ziedu pilsētiņā.
Šajā pilsētiņā uz Ziemassvētkiem uzziedēja egle. Brīnums! Pie ziedošās
egles notika balle. Tiesa gan, visai skolai pie egles sapulcēties nemaz ne-

Rubas pagastā
Rubas speciālā internātpamatskola saņēmusi finansiālu atbalstu Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā vispārējās izglītības iestādēm „Īstenojam ideju”.
Projekta ideja ir teātra uzveduma A. Niedzviedzis „Fui, Pelis, fui”
gatavošana, kurš tiks rādīts plašākai sabiedrībai.
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lēnus saturīga brīvā laika pavadīšanā un dzīves prasmju apguvē. Daudzi
skolēni pēc pamatizglītības iegūšanas, vidusskolā izvēlas VAM programmu. Esam viena no 29 Latvijas bāzes skolām, kura aktīvi sadarbojas
ar Jausardzes centru, bet ar tik bagātīgu mācību bāzi Kurzemes reģionā
esam vienīgie.
Visi programmas audzēkņi, protams, nekļūst par karavīriem, un
tāds arī nav šīs programmas mērķis. Skolēniem trīs vidusskolas gadu
garumā ir iespēja pārliecināties un izšķirties, vai savu karjeru saistīt ar
armiju, taču nenovērtējams ir ieguldījums, ko VAM programma dod
jauniešu fiziskajā attīstībā, patriotiskajā audzināšanā, sadzīves un praktiskās dzīves iemaņu apgūšanā, prasmei rīkoties ekstremālās situācijās,
darboties komandā.
Arī novadā ir labi speciālisti - mūsu bijušie audzēkņi. Vecākais
policijas inspektors Ingus Čekanausks ir viens no labākajiem policijas
darbiniekiem, bet Gatis Baumanis ir ļoti ir talantīgs un iemīļots treneris,
un tādu vēl ir daudz.
Informāciju sagatavoja Kalnu vidusskolas direktore Zenta Klaipa
bija viegli. Daži aizlaidās uz balli gaisa balonā un pārējos atstāja ar garu
degunu. Mājās palikušie mēģināja pielāgot braukšanai visas mājsaimniecībā atrodamās mašīnas. Daži bija ļoti pārēdušies kārumus. Jā, ragana gandrīz samaitāja egli! Bet viss beidzās labi. Skanēja Ziemassvētku
dziesmas un dzejoļi. Prožektoru gaismā novizēja burvīga balles deja.
Ziemassvētku vecītis arī bija atnācis un dalīja paciņas. Īpašas veltes
bija tiem skolēniem, kuri mācījušies vislabāk. 1. - 6. klašu skolēni saņēma brīvbiļeti uz izrādi Rīgā. 7. klases skolniece Arta Vectīrele saņēma
Zelta liecību, bet 9. klases skolniece Monta Feldmane – Sudraba liecību.
Dāvanā arī interesantas grāmatas.
Pirmo reizi pasākums notika pie galdiņiem. Pieaugušie un bērni kopīgi priecājās par priekšnesumiem un dejoja. Skolotāji, vecāki un skolnieki pavadīja jauku vakaru, un pats galvenais – bija kopā.
15. janvāris Pampāļu skolā nebija parasta diena. Pie mums ieradās
gandrīz visu novada skolu 3. klašu komandas, lai mērotos gudrībā, erudīcijā un atjautībā, lai labi pavadītu laiku, iepazītos un atpūstos. Protams, ka šādā pasākumā neiztika bez Zinīša no Ziedu pilsētiņas. Viņš
palīdzēja skolotājām Ingrīdai Vanagai un Undīnei Šimkai vadīt konkursu. Žūrijā bibliotekāre Daina Hartmane un mammas Olita Labanauska
un Inga Melnbārde. Vispirms bija kārtīgi jāiesildās – mūzikas pavadībā
jāvingro. Konkurss varēja sākties. Vispirms bija mazi, bet āķīgi jautājumi, tad sekoja uzdevumi par Saldus novadu un Pampāļu pagastu. Tie
nebija viegli arī Pampāļu skolas komandai. Par nākamajiem grūtajiem
uzdevumiem priecājās matemātiķi.
Grūts uzdevums bija arī tautas dziesmas salikšana, piemeklējot atbilstošu putnu. Gandrīz visas komandas atšifrēja dāvanu un to uzzīmēja.
Konkursa noslēgumā bija lielā krustvārdu mīkla, kuras vārdi sākās ar
vienu kopīgu burtu.
Kamēr zālē konkurss bērniem skolotāji veidoja dažādus rokdarbus –
eglītes, Lieldienu olas, piespraudes. Tas bija pasākuma saimnieces Gitas
Jaunsproģes ziņā.
Atbraukušie skolotāji apskatīja skolu, iegāja visās klasēs. Secinājums– telpas gaišas, priecīgās krāsās. Pampāļnieki, vai esat to ievērojuši?
Pēc garšīgām pusdienām visi pulcējās zālē, kur izdekorētas sveces un
konkursa dalībnieki priecīgi un atraisīti. Pirmās vietas saldeniekiem, bet
balvas saņēma visi. Pampāļnieki rezultātu tabulā - pa vidu.
Pēc balonu salūta skola kļūst pavisam klusa! Brauciet atkal ciemos!
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa
Projekta mērķis ir nodrošināt Rubas speciālās internātpamatskolas
skolēniem iekļauties sabiedrībā, izmantojot ārpusstundu aktivitātes, kas
ļautu pavadīt brīvo laiku lietderīgi un attīstītu bērnos tādas prasmes kā
aktiermākslu, runu, sevis apliecināšanu, radošumu, improvizāciju, drošumu, mācītu paļauties uz sevi un citiem, kā arī, iegūtu prasmi sadarboties un kopīgi virzīties uz kopīgu mērķi.
Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada aprīļa beigām.

PAGASTOS
Vadakstes pagastā

tēm Zaņā mūsu meitenes izcīnīja 1. vietu. (attēlā); 11. janvārī sacensībās

9. janvārī notika pasākums „Ļaujies, lai gaisma piepilda sirdi”,
kurā atskatījāmies uz 2013. gadā paveikto un 2014. gadā plānoto.
Pasākumā piedalījās Sintija, kura bibliotēkas apmeklētājiem sniedza nelielu koncertu. Bija arī jārisina dažādi atjautības uzdevumi .
14. janvārī Sieviešu biedrībai „Vadakstes liepas” nodarbība,
kurā mācījāmies gatavot apsveikuma kartiņas un spilvendrānas
marmorēšanas tehnikā.
3. janvārī notika bibliotekārā stunda pirmskolas bērniem „Zīļuks aicina ciemos”, par godu bērnu rakstnieces M. Stārastes 100.
dzimšanas dienu.
Janvārī dienas centrā ir notikušas dažādas aktivitātes. Katru
pirmdienu no plkst. 16:00- 18:00 dienas centrā pulcējas bērni uz
radošajām nodarbībām. Turpmāk arī pieaugušie tiksies dienas centrā divas reizes mēnesī - pirmā tikšanās jau bija 15. janvārī, mēs
apguvām dekupāžu, otrā nodarbība bija 30. janvārī, kurā marmorizējām sveces.
Arī februārī bērni varēs apmeklēt nodarbības katru pirmdienu no plkst. 16:00 - 18:00, pieaugušie tiksies 13. un 27. februārī
plkst.13:00.
Janvārī Vadakstes Tautas namā viesojās Vārmes amatierteātris ar lugu
„ Kaimiņu būšana” , režisore Lida Čevere. Paldies viņiem par jauko izrādi! Tautas namā notiek gan ansambļa, gan amatierteātra mēģinājumigatavojamies skatei un koncertiem mūsu pagastā. Kopā ir sanākuši vīri,
kuri gatavo pārsteigumu sievietēm!
Janvārī vadakstnieku komandas piedalījušies četrās sporta spēļu
,,Dienvidi” izbraukuma sacensībās. Tās ir: 4. janvārī basketbolā sievie-

basketbbolā vīriešiem Zaņā mūsu puiši uzvarēja; 18. janvārī sacensībās
šaušanā ar pneimatisko šauteni Kalnos uzvarēja gan mūsu sieviešu, gan
vīriešu komanda.
Nākamās plānotās sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensības ir volejbolā
vīriešiem Nīgrandē. 1. februārī Vadakstē notika sacensības volejbolā
sievietēm. 8. februārī piedalīsimies zemledus makšķerēšanas sacensībās
Pampāļos.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore - I. Ģērmane

Zirņu pagastā
Pirmajā nedēļā pēc ziemas brīvdienām notika skolas latviešu valodas olimpiāde 5. – 9. klasei. Piedalījās 15 skolēni. 1. vietu ieguva Kaspars Vitkovskis,
2. vieta - Līvai Sļotovai, bet 3. vieta – Niklāvam Liģeiķim. Atzinību saņēma Smaida Kliemane un Liāna
Vitkovska.
20. janvārī, atceroties Barikāžu laiku, notika stipro klašu skrējiens. Neskatoties uz auksto laiku, klases
sacentās šaušanā, riepu velšanā, bluķa vilkšanā apkārt
skolai, granātas mešanā, riņķa mešanā uz mērķa, kā
arī uzrādīja ļoti labas zināšanas par Latvijas valsti un
tās vēsturi. Kopvērtējumā 1. – 4. klašu grupā uzvarēja
4. klase, bet 5. – 9. klašu grupā 8./9. klase.
Noslēdzās projekts „Skolas auglis”. Kā citus gadus, arī šogad ābolus trīs reizes nedēļā piegādāja z/s
„Ziķi”.
Mēneša pēdējā dienā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās Sveču dienai veltītajā pasākumā „Cik
skaisti svece deg…” pagasta bibliotēkā.
Attēlā kolāža par projektu “Skolas auglis”.

Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe

Zvārdes pagastā

Zirga gada janvāris ir sācies ar amatierteātra viesošanos pie bērniem Ezeres kultūras namā, Sātiņu pamatskolā, Striķu pamatskolā, kur tika izrādīta A. Niedzviedža izrāde „Sniega puika”.
18. janvārī notika pašdarbnieku un viņu ģimeņu atpūtas vakars ar dejām, rotaļām un skanīgām dziesmām, lai priecātos par padarīto un gūtu
iedvesmu turpmākajam darbam!
Sakarā ar kultūras darba organizatoru maiņu Sarmīte Kaufmane saka: „Man bija liels prieks strādāt ar jums zvārdenieki, patika, ka jums bija
deksme un vēlme sevi parādīt, ka mēs varam. Paldies Jums, ka bijāt atsaucīgi.”
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore Iveta Ganeviča
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UZŅĒMĒJDARBĪBA
Lai izteiktu pateicību un godinātu Saldus novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko attīstību,
Saldus novada pašvaldība organizē konkursu „Saldus novada uzņēmēju gada balva”. Ikviens novada iedzīvotājs aicināts aizpildīt anketu un izvirzīt,
viņaprāt, piemērotākos pretendentus nominācijās „Gada jaunais uzņēmējs”, „Gada ražotājs” un „Gada pakalpojumu sniedzējs/ tirgotājs”. Savukārt
pašvaldības iestādes un pagasta pārvaldes aicinātas izvirzīt savus pretendentus nominācijai „Gada partneris”, uz e-pastu tic@saldus.lv nosūtot nominācijas pretendenta nosaukumu un pamatojumu izvirzīšanai. Pretendenti izvirzāmi līdz 2014. gada 28. februārim.

KONKURSA
„SALDUS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA” NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2013. gada 19. decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr. 24, 3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Konkursa mērķis
Godināt Saldus novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko attīstību. Veicināt Saldus
novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizēt veiksmīgu uzņēmējdarbību, veicināt sabiedrības izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi.
2. Konkursa rīkotāji
Konkursu organizē Saldus novada pašvaldība.
3. Konkursa pretendenti
Juridiskas personas, kuras savas uzņēmējdarbības veikšanu reģistrējušas Saldus novadā, kā arī uzņēmumi un struktūrvienības, kuras savu
darbību veic Saldus novadā, bet ir reģistrējušās citur.
4. Konkursa norise
4.1. Konkurss norisinās katru gadu. Tiek vērtēts paveiktais viena gada
laikā. Uzvarētāju paziņošana un sveikšana notiek katra gada pavasarī.
4.2. Pretendentus nominācijās „Gada jaunais uzņēmējs”, „Gada ražotājs”, „Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” izvirza iedzīvotāji. Kandidatūras izvirzāmas, aizpildot publiskajās vietās izvietotās anketas un
iesniedzot tās norādītajās vietās. Anketas tiek publicētas Saldus novada
interneta vietnē www.saldus.lv , un tās ir pieejamas Saldus novada pašvaldības administratīvajās ēkās, pagastu pārvaldēs, p/a „Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” un novada bibliotēkās.
4.3. Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu veic ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināta vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā.
4.4. Vērtēšanas komisijas apkopotais konkursam pieteikto pretendentu saraksts tiek publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv.
4.5. Vērtēšanas komisija no konkursam izvirzītajiem pretendentiem
katrā nominācijā izvirza ne vairāk kā trīs pretendentus balvas iegūšanai.
4.6. Pēc pretendentu izvirzīšanas vērtēšanas komisija apmeklē konkursa nominācijai izvirzītos pretendentus klātienē.
4.7. Vērtēšana komisija konkursa uzvarētājus nosaka, apkopojot iegūto punktu skaitu. Katrā nominācijā uzvar pretendents ar vislielāko
iegūto punktu skaitu.
4.8. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav izvirzīts neviens pretendents vai izvirzītie pretendenti neatbilst konkursa prasībām.
5. Konkursa nominācijas
5.1. Gada lielākais nodokļu maksātājs;
5.2. Gada jaunais uzņēmējs;
5.3. Gada ražotājs (tai skaitā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs);
5.4. Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs;
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5.5. Gada partneris (izvirza pašvaldība, iestādes un pagastu pārvaldes).
6. Vērtēšanas komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi.
7. Izvirzīto pretendentu vērtēšana
7.1. Vērtēšanas komisija visus pretendentus izvērtē pēc šādiem kritērijiem:
Gada lielākais nodokļu maksātājs:
pēc statistikas datiem vērtējams uzņēmuma samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs par Saldus novadā deklarētajiem
darbiniekiem;
Gada jaunais uzņēmējs (uzņēmumam jābūt dibinātam vienu gadu
pirms izvērtējamā gada, maksimālais punktu skaits – 25):
pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija (1-5 punkti);
pozitīva izaugsme saimnieciskajā darbībā (1-5 punkti);
darba vides un teritorijas sakoptība (1-5 punkti);
mārketinga aktivitātes jaunā produkta/pakalpojuma virzīšanai
tirgū (1-5 punkti);
perspektīva uzņēmuma nākotnes attīstībai (1-5 punkti);
Gada ražotājs (maksimālais punktu skaits – 25):
pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija (1-5 punkti);
stabili un izaugsmi raksturojoši ražošanas rādītāji pret iepriekšējo gadu (1-5 punkti);
stabili un izaugsmi raksturojoši eksporta rādītāji pret iepriekšējo gadu (1-5 punkti);
investīcijas uzņēmumā (1-5 punkti);
darba vides, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība
(1-5 punkti);
Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs (maksimālais punktu skaits –
25):
pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija (1-5 punkti);
stabilitāti un izaugsmi raksturojoši saimnieciskie rādītāji (1-5
punkti);
pakalpojuma pieejamība, vērtējot stāvvietas, invalīdu uzbrauktuves u.c. (1-5 punkti);
laipna klientu apkalpošana (1-5 punkti);
darba vides un teritorijas sakoptība (1-5 punkti);
Gada partneris:
pašvaldības veiksmīga sadarbība ar uzņēmēju projektu realizēšanā, pasākumu rīkošanā u.c. (izvirza pašvaldība, pagastu pārvaldes
un citas pašvaldības iestādes);
7.2. Gadījumā, ja vērtēšanas komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no
pretendentiem (pieder kapitāldaļas, akcijas, ir radniecībā ar komersantu
u.c.), komisijas loceklis nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā konkrētajā nominācijā. Šajā gadījumā konkrētais komisijas loceklis pirms
vērtēšanas mutiski informē par situāciju komisijas priekšsēdētāju.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
8. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
8.1. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā, kuru organizē un apmaksā Saldus novada pašvaldība.

8.2. Uzvarētāji katrā nominācijā saņem atzinības rakstu un piemiņas
balvas.
Domes priekšsēdētāja 				

I.Rassa

KONKURSA „SALDUS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA” ANKETA
Lai izteiktu pateicību un godinātu Saldus novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada
ekonomisko attīstību, Saldus novada pašvaldība organizē konkursu „Saldus novada uzņēmēju gada balva”.
Ikvienam iedzīvotājam un novada viesim tiek piedāvāta iespēja aizpildīt anketu un izvirzīt savus pretendentus balvu saņemšanai konkrētajās nominācijās:
1. Nosauciet, Jūsuprāt, piemērotāko pretendentu nominācijai „Gada jaunais uzņēmējs” (uzņēmuma nosaukums, darbības
vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Nosauciet, Jūsuprāt, piemērotāko pretendentu nominācijai „Gada ražotājs (tai skaitā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs)” (uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. Nosauciet, Jūsuprāt, piemērotāko pretendentu nominācijai „Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” (uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Paldies par atsaucību!

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Sadarbības projekts - „Zaļais tīkls”
SIA „Viduskurzemes AAO” pagājušā gada nogalē uzsāka ilgtermiņa sadarbības projektu „Zaļais tīkls”. Sākotnēji šī projekta laikā skolas,
bērnudārzi un interešu grupas tiek aicinātas uzkrāt un nodot „Viduskurzemes AAO” dažāda veida izlietoto iepakojumu. Kopā iespējams šķirot
13 veidu otrreizējos materiālus. Katrs projekta dalībnieks individuāli varēs izvēlēties vai šķirot visus veidus, vai tikai dažus. Par katru izlietotā
iepakojuma kilogramu projekta dalībniekiem tiks piešķirts 1 punkts, kā
arī papildu „bonusa” punkti.
Projekta mērķis- veicināt vides izglītību, uzsverot otrreizējo izejvielu saglabāšanas un dabas resursu taupīšanas nozīmīgumu, iesaistot
skolniekus, kas savukārt izglītos savas ģimenes, draugus un radus, tādējādi veicinot atbildīgu un aktīvu rīcību ikdienā. Lai sacensība būtu
interesantāka skolai, bērnudārzam ir iespēja izvirzīt aktīvāko skolēnu,
skolotāju vai klasi. Katrs projekta sadarbības partneris tiks apbalvots ar
dāvanu karti. Aktīvāko dalībnieku uzkrātie punkti dubultosies. Šobrīd
projektam ir pieteikušās 13 skolas, 7 bērnu dārzi un Brocēnu novada

brīvprātīgie jaunieši.
Savāktā izlietotā iepakojuma uzskaite
notiks elektroniski. SIA „Viduskurzemes
AAO” mājas lapā izveidota sadaļa „Projekts „Zaļais tīkls”, kas darbosies kā datu
uzskaites sistēma.
Projekts „Zaļais tīkls” tiek veidots kā
atvērta tipa ilgtermiņa sadarbības projekts, t.i. dalībai projektā var pieteikties
jebkurā brīdī, kā arī pārtraukt sadarbību
projekta ietvaros.
Domā zaļi! Rīkojies! Esi aktīvs- iesaisties!
Informāciju sagatavoja
SIA „Viduskurzemes AAO” lietvede Ruta Mieze

Atbalsts biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai
Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra strādā ar jaunu nosaukumu – valsts akciju sabiedrība
„Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM). ALTUM turpina sniegt atbalstu
Latvijai nozīmīgām jomām, tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam.
Sīkāku informāciju skatīt Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
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SALDUS NOVADA DOME SVEIC FEBRUĀRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Dienu piesauciet un – diena
ausīs!
Prieku piesauciet un – atdzims prieks!
Vēl patiesi mūsu vārdam
klausīs
Dažs, kas bijis mūsu pavēlnieks.
Spēku pieminiet un – augsiet
spēkā!
Drosmi pieminiet un viņa līs
Dvēselēs, kas it kā ugunsgrēkā
Gaišu blāzmu metīs debesīs!
(L.Breikšs)
Ezeres pagastā
Skaidrīte Sūngaile – 50
Andrejs Putra – 60
Jovita Ermsone – 65
Ināra Meimere - 65
Vanda Padervinska - 70
Milda Leite - 85
Marta Gulbe - 96
Adams Smiļģis - 99
Jaunauces pagastā
Igors Balceris - 50
Rasa Siliņa - 50
Līga Venckus - 55
Edmunds Eversons - 65
Valija Matveja - 65
Larisa Kensmina - 75
Rubas pagastā
Rihards Katēvs - 55
Danute Geruļska - 65
Dzintra Roze - 70
Gunārs Mūrnieks - 75
Voldemārs Kulvelis - 85
Šķēdes pagastā
Valdis Freimanis - 55
Astrīda Vilka - 60

Edvīns Oguls - 75
Irēna Flīgere - 80
Jaunlutriņu pagastā
Imants Mednis - 55
Jānis Fridrihsons - 55
Olga Šauša - 75
Laimonis Plaudis - 80
Biruta Šteinberga-Bērziņa - 90
Kursīšu pagastā
Gundars Geisters - 50
Ringolds Grīnbergs - 50
Jautrīte Zemture - 50
Gunta Zīlīte - 50
Gunārs Folbergs - 55
Guntis Treigūts - 55
Jānis Bergmanis - 60
Irēna Blumberga - 60
Jānis Folbergs - 60
Gaida Ūzulniece - 60
Skaidrīte Meļķerte - 80
Lutriņu pagastā
Ruta Kļaviņa - 60
Valija Petrova - 60
Ziedonis Švāns - 60
Alma Balande - 80
Emīlija Zaķe - 85
Vilma Zorgenfreija - 89

Vilnis Kreicbergs – 60
Leonora Valdmane – 60
Jons Margevičs – 60
Gunta Bērziņa – 65
Krišs Donis – 85
Ausma Maurzaķe – 85
Jūlija Leščinska - 94
Pampāļu pagastā
Virgīnija Jansone – 50
Agrita Maslabojeva – 50
Stase Ozola – 50
Vizma Juska – 55
Stasis Gaidamavičs – 60
Anna Klube – 60
Gunārs Veinbergs – 70
Dzintra Vintiša – 70
Saldus pagastā
Ilgonis Liekniņš - 50
Daina Romanovska - 50
Artūrs Maculēvičs - 55
Irēna Alksne – 60
Aldona Anškenevica - 60
Guntis Bērziņš – 60
Lilita Čekstere - 60
Indra Ceimere – 70
Zenta Dakša - 70
Olga Pobeda - 70
Vadakstes pagastā
Aivars Skrimblis – 55
Ādolfs Dvarišķis - 70

Nīgrandes pagastā
Juris Bērziņš – 50
Mudrīte Šaule - 55
Arturs Piņķis - 60
Inārs Kampars - 65
Viktors Urkauskis - 65

Zaņas pagastā
Regīna Ovčenkova - 55
Prans Juknevičs - 65

Novadnieku pagastā
Inga Bērza - 50
Aigars Zālītis - 50
Agris Vereskovs – 50
Ina Behmane – 55
Auseklis Galindoms – 60

Zirņu pagastā
Sendra Kube -50
Jekaterina Bildejeva - 60
Justins Liģeiķis - 60
Herta Eihe - 65
Visvaldis Bahs - 70

Biruta Balgalve - 70
Viktorija Ķezbere - 90
Milda Zalkovska - 90
Zvārdes pagastā
Nijole Treiliņa - 55
Saldus pilsētā
Sarmīte Besere – 70
Ērika Dakša – 70
Vija Dobele – 70
Uldis Graudiņš – 70
Rolands Gustiņš – 70
Regīna Jakobasa – 70
Arvīds Lagzdiņš – 70
Vanda Magone – 70
Dzintra Rogožkina – 70
Aina Vieško – 70
Zeltīte Zveginceva – 70
Vilnis Bērziņš – 75
Dzidra Bite – 75
Silvija Grinberga – 75
Austra Mieze – 75
Jānis Milzers – 75
Kārlis Rezevskis – 75
Emīlija Škapare – 75
Imants Švalbe – 75
Edīte Zimareva – 75
Jaņina Borisova – 80
Leons Ezis – 80
Anna Heize – 80
Arkadijs Malīgins – 80
Visvaldis Siliņš – 80
Ilma Ventere – 80
Velta Karlovska – 90
Amālija Uļjāne – 90
Visvaldis Vējš – 91
Arturs Zavickis – 91
Velta Jērāne – 93
Zenta Šenberga – 94
Jānis Iršiņš - 96

SALDUS KULTŪRAS CENTRS INFORMĒ
Līdz 28. februārim aicinām izņemt Ziemassvētku paciņas pilsētā deklarētajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, līdzi
ņemot bērna dzimšanas apliecību. Gaidīsim Jūs darba dienās no plkst. 9:00 - 17:30 Saldus kultūras centrā. Tālr. uzziņām 63807472.

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

8.02. plkst. 17:00

Izrāde „Hamilkāra kungs – cilvēks, kas maksā”, biļetes
var iegādāties Saldus KC kasē, Biļešu paradīzes kasē
Striķu ielā 3. Ieejas maksa EUR 7,11,5.69 un 4.27.

9.02. plkst. 17:30
un 19:30

Animācijas filma ģimenei „Leģendārais piecinieks” ieejas maksa EUR 1,00

15.02. plkst. 17:00

Saldus Tautas teātra izrāde „Tobago”, biļešu cena EUR
3,00 bērniem un pensionāriem EUR 2,00

16.02. plkst. 18:00
un 20:00

Kino (tiks precizēts)

12

22.02. plkst. 17:00

Deju kolektīvu koncerts „Es noaudu zvaigžņu segu”,
biļešu cena EUR 2,00, bērniem un pensionāriem EUR
1,00

23.02. plkst. 13:00

Latvijas amatierteātru Kurzemes reģiona iestudējumu
skate „Gada izrāde 2013”, Saldus Tautas teātris, M. Zālīte, U. Marhilēvičs „Tobago” , režisore Inese Legzdiņa,

biļešu cena EUR 3,00, bērniem un pensionāriem
EUR 2,00
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

21.12. – 4.05.

Izstāde par naudu „Muzeja naudas lāde”

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
Septembris - maijs

„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas www.
muzejs.saldus.lv

Sestdienās
9:30

plkst. Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
kompleksā

5.02. plkst.19:30

No 14.01.

Izglītojoša nodarbība par naudu izstādē „Muzeja naudas
lāde”. Iepriekšēja pieteikšanās pie muzeja pedagoģes
Sandras Leitholdes pa tālr. 29357343

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus" – Jūrmala/
Fēnikss Saldus sporta kompleksā

7.02. plkst. 10:00

Skolu basketbols 1998. (97.) – 99.g. dz. zonu sacensības
Saldus sporta zālēs

No 6.02.

Izstāde "Ainavas turpinājums", Gunas Millersones
glezniecība

8.02. plkst. 08:30

2014. gada starppagastu sporta spēļu „Dienvidi” zemledus makšķerēšanas sacensības uz Pampāļu dzirnavu dīķa

6.02. plkst. 17:00

Izstādes "Ainavas turpinājums" atklāšana un tikšanās ar
Gunu Millersoni

8. 02. plkst. 10:00

Starptautiskās sacensības grieķu-romiešu cīņā Saldus
sporta kompleksā, piedalās Latvijas, Krievijas, Lietuvas
un Igaunijas sportisti

9.02. plkst. 10:00

„EVE ziemas kauss 2014” otrais posms Druvas lidlaukā

14.02. plkst. 10:00

Skolu basketbols 1998. (97.) – 99.g.dz. fināls Saldus
sporta kompleksā

12.02. plkst. 19:30

Aldaris LBL spēles basketbolā BK „Saldus” – BA “Turība” Saldus sporta kompleksā

15.02. plkst. 12:30

LJBL 2. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-15V- Bauska
U-15V Saldus sporta kompleksā

15.02. plkst. 15:30

LJBL 1. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-17V – Ventspils Spars U-17V Saldus sporta kompleksā

21.02. plkst. 10:00

Kausa izcīņa ziemas vieglatlētikā vidusskolām, 1998.
(97.) - 99.g.dz. Saldus sporta kompleksā

22.02. plkst. 09:30

Starppagastu sporta spēļu "Dienvidi" minifutbola sacensības vīriešiem Nīgrandes sporta namā

22.02. plkst. 12:30

LJBL spēle basketbolā jaunietēm Saldus U-19S - Valmiera U-19 Saldus sporta kompleksā

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Līdz 30.04.

Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko
tu man izstāstīsi”

Visu mēnesi

Tematiskās literatūras izstādes lietotāju apkalpošanas
nodaļā un bērnu literatūras centrā

Visu mēnesi

Informatīvu materiālu tematiskā izstāde klusajā lasītavā

7.02. plkst. 14:00

„Citāda Pasaule” - tikšanās ar žurnāla „Citāda Pasaule”
radošo komandu, konkursi un loterija, iespēja abonēt izd.
„Dienas Žurnāli” žurnālus par draudzīgu cenu

Līdz 15.02.

Izstāde „Z. Sergējevas privātkolekcija - Margarita Stāraste”

3. - 28.02.

„uzSkati” mākslinieces Maijās Mazās gleznu izstāde

1.02. - 28.02.

Izstādes „Novadnieku kalendārs: februāris” un „Reiz
februārī…”

Līdz 31.03.

Vicinsku dzimta Saldū

27.02. plkst. 14:00

„Uz skatuves un aiz kulisēm” - tikšanās ar teātra kritiķi
Silviju Radzobi

22.02. plkst.17:00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus" – BK Valmiera Saldus sporta kompleksā

1.03.

Jauno grāmatu diena

22.02. plkst.19:30

Saldū tiks izrādīta Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras
kustības Ghetto Games 2013. gada dokumentālā filma
Saldus sporta kompleksā

23.02. plkst. 10:00

Vīriešu dienai veltītās atklātās Saldus novada sacensības
volejbolā vīriešiem Saldus sporta kompleksā

28.02. plkst.10:00

Dambrete skolām visām vecuma grupām Zirņu skolas
sporta zālē

Gaidām sniegu un
salu

Tautas slēpojums „Līkā meža apļi”

KAPELLERU NAMĀ

Pirmd., ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību nodarbības ar deju aerobikas un spēka vingrojumu programmu, pasniedz Latvijas vingrošanas federācijas sertificēta trenere B. Šēna, tel.: 26783011

Otrd. plkst. 17:30

Dāmu klubiņa nodarbības „Viss par un ap šūšanu”, tel.:
28672497 (Inguna)

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

Trešd. plkst. 11:30

Kapelleru nama Knēveļu skolas nodarbība – gaidīsim lielos knēveļus (1 – 2 gadus vecus), dalības maksa € 3

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

Ceturtd. plkst.
11:00

Kapelleru nama Knēveļu skolas nodarbība – gaidīsim
mazos knēveļus 8 mēn.- 12 mēn. vecus, dalības maksa
€3

21.02. plkst. 18:00
un 27. 02. plkst.
19:00

Pasākumu cikls „Gaismas virzienā” pasākums „Cilvēks
kā veselums pasaulē kā veselumā” - lekciju un praktisko
meditāciju vadīs Ģirts Ančevskis

28.02. plkst. 17:30

Pasākumu ciklā „Gaismas virzienā” celaiņu darināšana
kopā ar Inesi Krūmiņu, ieejas maksa EUR 15,00, pieteikties Kapelleru namā vai eiva25@inbox.lv
SALDUS TIRGŪ

8.02.

Ziemas tirgus

22.02.

Matīsa dienas tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc
kalendāra Atklātais novada čempionāts basketbolā
Saldus
novada
Atklātais novada čempionāts florbolā
sporta
zālēs
Atklātais novada čempionāts telpu futbolā

SALDUS TIKS CENTRA IZSTĀŽU ZĀLĒ

Līdz 3.03.

H. Fiļipova fotoizstāde „Jā”, izstādes temats – kāzas,
ieeja bez maksas
SALDUS JIC „ŠĶŪNIS”

10.02. plkst. 18:30

Nodarbības „Bērna emocionālā audzināšana”, desmit
nodarbības pirmdienās, maksa par nodarbību EUR 8:00,
sīkāka informācija www.saldus.lv

19.02. plkst. 10:00

Seminārā par programmu „Erasmus+” (jaunatnes sadaļu), aktualitātēm 2014. gadā, Eiropas Jaunatnes portālu,
jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk, un projektu pieteikuma veidlapu aizpildīšanu
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

Līdz 13.02.

Var iesniegt darbiņus Valentīna dienai veltītai izstādei
Jaunlutriņu dienas centrā

14.02.

"Valentīndienas fotosesija" dienas garumā Jaunlutriņu
dienas centrā

18.02. plkst. 13:00

Sveču diena senioriem Jaunlutriņu dienas centrā

21.02. plkst. 18:00

Projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2013” noslēguma pasākums „Pārsteiguma ballīte Hūbertam” Jaunlutriņu bibliotēkā
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PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
22.02. plkst. 10:00

Krustvārdu mīklu konkurss pieaugušajiem „Ar krustvārdu mīklu uz „TU””. Interesentus lūdzam pieteikties līdz
20. februārim. Tel.nr. 25430625; e-pasts bibl.jaunlutrini@saldus.lv; vai personīgi Jaunlutriņu bibliotēkā

24.02.

„Eju uz bibliotēku” – 1.klases skolēnu iepazīstināšana ar
Lutriņu bibliotēku

24.02.

22.02.

Šķēdes Dailas teātra izrāde „Mednieku kolektīva atjaunošana” Jaunlutriņu tautas namā

Tematiska pēcpusdiena „ Rūķu mammai Margaritai Stārastei 100” Lutriņu bibliotēkā

28.02.

POPiela un diskotēka Lutriņu pamatskolā

27.02. plkst. 13:00

Sveču diena Jaunlutriņu dienas centrā
ŠĶĒDES PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

6.02. plkst. 19:00

Sveču dienas pasākums veltīts Edvardam Virzam 130,
piedalīsies mākslinieces no Liepājas Zanda Štrausa un
Maija Kalniņa Kalnu kultūras namā

5.02. plkst.

Radošā nodarbība bērniem "Sirdszaķis" Šķēdes dienas
centrā

7.02.

14.02. plkst. 16:00

Pasākums Šķēdes pensionāriem un bērniem "Profesiju
riču rač" Šķēdes dienas centrā

PII "Griezīte" 35. gadu jubilejas svinības Kalnu kultūras
namā

28.02. - 1.03.

20.02. plkst. 17:00

Informatīvs seminārs - "Dzīvo ilgi un esi vesels" Šķēdes
dienas centrā

Saldus novada 10. - 12. klašu deju kolektīvu pasākuma
„Dejas diena Kalnos 2014”

10.02. plkst. 9:30

PII „Pumpuriņš” zālē iestādes jubilejas pasākums

14.02. plkst. 12:00

Kino seanss Pampāļu kultūras namā

27.02. plkst. 16:00

Pampāļu parkā Meteņu Lielais Šļūciens

Visu februāri

Pampāļu bibliotēkā var apskatīt izstādi „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”

15.02. plkst. 19:00

Valentīndienas balle - ģimeņu vakars, muzicē Viktors
Lapčenoks. Pieteikties pa tālr. - 29145725

25.02. plkst. 18:00

Koncerts „Ziemas sadancošana”, piedalās pirmskolas
vecuma bērnu tautiskie deju kolektīvi no Saldus un Brocēnu novada

8.02. plkst. 11:00

Ziedu filcēšana slapjajā filcēšanas tehnikā kopā ar Agritu Rimkus radošo nodarbību klasē Zaņas skolā. Līdzi
ņemam divi kontrastējoši filca gabaliņi un euro 2.00
nodarbību vadītājai. Būs iespēja filcu iegādāties arī pie
nodarbību vadītājas. Informācija pa tel.: 26535008

15.02. plkst. 19:00

Jaunlutriņu amatierteātra kolektīvs ar komēdiju „Velna
nauda” Zaņas skolas aktu zālē, plkst. 21.30 balle

14.02., 28.02.
plkst. 18:00

Zaņas pagasta Dienas centrā nodarbības bērniem un jauniešiem projekta „Teātra meistarklases bērniem” ietvaros. Projektu finansē „Otrā Elpa”

10.02. plkst. 18:00

Meteņu dienas svinēšana pie Zirņu pagastmājas

26.02. plkst. 16:30

Radošā nodarbība bērniem "Kraukšķītis" Šķēdes dienas
centrā
EZERES PAGASTĀ

15.02. plkst. 20:00

Mīlestības balle pagasta ģimenēm Ezeres kultūras namā

23.02. plkst. 14:00

Koncerts „Vakariņas uz sešiem” ar Ata un Jāņa Auzānu
piedalīšanos, biļešu cena Ls 5,00 un 4,00
KURSĪŠU PAGASTĀ

Visu februāri

Literatūras izstādes veltītas rakstniekiem jubilāriem, noteiktiem tematiem un aktualitātēm

6.02. plkst. 17:00

Kino seanss “Džastins un drošsirdīgie bruņinieki” - piedzīvojumu filma, animācija visai ģimenei Kursīšu Jaunajā zālē. Ieejas maksa: 1 €

Līdz 09.02.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Pēc zemes taisnības un gaismas” (no cikla „Latvieši pasaulē”)
Kursīšu bibliotēkā

14.02. plkst. 19:00

Mīlestības dienai veltīts šovs “Pacietā dzīve” Kursīšu
Jaunajā zālē. Piedalās Kursīšu amatierteātris “Kodols”

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ

Katru darba dienu Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
14:00 – 17:00
Divas reizes mē- Atbalsta grupas nodarbības vecākiem „Kā izprast sava
nesī
bērna uzvedību” dienas centrā „Kadiķītis”

ZIRŅU PAGASTĀ

10.02. – 16.02.

Bibliotēkas diena dzīvē (Library Day In The Life)

12.02. 14:00

„Mīlestības cepumiņi” gatavošanās Valentīndienai dienas centrā „Kadiķītis”

Līdz 28.02.

12.02.

Akcija „Dalies priekā” – „Kadiķīša” senioru viesošanās
pie vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem

Fotoizstāde „Saldus pilsētas skolas agrāk un tagad” Striķu kultūras namā

Līdz 28.02.

13.02. plkst. 18:00

Pirmsskolas vecuma bērnu sadejošana „Sprīdīša ceļojums” Lutriņu klubā

Fotoalbumu izstāde „Mirkļi no kolhoza „Draudzība””
Zvārdes pagasta bibliotēkā

08.02. plkst. 12:00

14.02.

Valentīndiena Lutriņu pamatskolā

„Radošā pēcpusdiena bērniem un vecākiem – Svečturi”
Striķu kultūras namā

18.02.

Nodarbība „Izzini sevi” sociālā mājā „Rūķītis”. Nodarbību vada Aija Būmeistare

15.02. plkst. 11:00

Hokeja turnīra „Zvārdes nūja” ceļojošā kausa izspēle

15.02. plkst. 21:00

Balle ar grupu „Atmiņu vārdi” Striķu kultūras namā

19.02.

„Caur mīlestības pinekļiem” senioru pēcpusdiena dienas
centrā „Kadiķītis”

ZVĀRDES PAGASTĀ
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Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
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