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Svinīgi atklāta Novadnieku pagasta administratīvā ēka
Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš savā uzrunā pateicās
būvniekiem, projektētājiem un visiem,
kas īstenoja šo projektu, par kvalitatīvi
paveiktajiem būvdarbiem un lepojās,
ka mums novadā tagad ir vēl viena sa
kopta, sakārtota un silta ēka.
Novadnieku pagasta administratīvās
ēkas atklāšanas sarkano lentu grieza
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš,
Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāja
Dina Brēdava, projekta vadītāja Marita
Melvere un būvnieku pārstāvis no SIA
“Pretpils” Andris Rorbahs. Domes
priekšsēdētāja ēnām arī bija iespēja
piedalīties atklāšanas pasākumā un
Sarkano lenti griež Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš un Novadnieku pagasta griezt sarkano lentu.

pārvaldes vadītāja Dina Brēdava

Atklāšanas pasākumā ar priekš
nesumiem priecēja Novadnieku pa
gasta bērnu deju kolektīva “Ciecerīte”
pirmsskolas vecuma bērnu sastāvs un
Novadnieku pagasta iedzīvotājs Aivars
Sproģis. Pateicības vārdus teica pro
jekta vadītāja, būvnieki un pārvaldes
vadītāja.

Būvdarbus Saldus novada pašvaldība
realizēja Eiropas Savienības projekta
Nr. 4.2.2.0/17/I/004 “Novadnieku pa
gasta administratīvās ēkas ar sporta zāli
energoefektivitātes
paaugstināšana”
ietvaros. Būvobjekts tika pieņemts
ekspluatācijā 2017. gada 29. decembrī.
Ēkas būvdarbus veica SIA “Pretpils”.
Novadnieku pagasta administratīvā ēka pēc būvdarbiem
Būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 225
14. februāra pēcpusdienā svinīgi tika atklāta Novadnieku pagasta adminis
833,33 bez PVN.
tratīvā ēka, kur tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi.
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Ieguldot
Eiropas
Reģionā
lās attīstības fonda, Saldus novada
pašvaldības un valsts budžeta dotācijas
pašvaldībām līdzekļus, tika veikta
ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju
uzlabošana, tajā skaitā, nosiltināta
ēkas fasāde, pamati un jumts, kā arī
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uzstādīta saules kolektoru sistēma
karstā ūdens nepieciešamās siltum
enerģijas ražošanai.
Projekts tiek realizēts atbilstoši
Saldus novada pašvaldības attīstības
programmas prioritātēm SAM 4.2.2
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām

attīstības
programmām
sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un
AER izmantošanu pašvaldību ēkās”
ietvaros.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Saldus novads sveic Mažeiķus un Paidi Simtgadē
Māris Zusts savā apsvei
kuma uzrunā uzsvēra valstu
kopīgo ceļu uz neatkarības
simtgadi un to, cik labi ir
būt labiem kaimiņiem un
savstarpēji sadarboties, kā
arī izteica minējumu, ka
šis īpašais simtgades gads
vēl vairāk stiprinās mūsu
savstarpējās attiecības, un
vēlēja nezaudēt šīs Balti
jas valstu sadraudzības
pilsētu draudzības saites arī
turpmāk.

Delegācijas no Somijas, Latvijas un Lietuvas sveic Paidi Igaunijas simtgadē

16. februārī Saldus no
vada sadraudzības pilsēta
Lietuvā – Mažeiķi sagaidīja
simtgadi ar krāšņu pasā
kumu programmu.

 obuma, kā arī starptau
D
tisko attiecību speciāliste
Dina Neimeta piedalījās
Lietuvas simtgades svinībās
Mažeiķos.

Saldus novada domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Māris Zusts, nodibinājuma
“Lielezeres fonds” valdes
locekle un Pierobežas
festivāla rīkotāja Inga

Arī
Saldus
novada
sadraudzības pilsēta Igau
nijā – Paide 24. februārī
sagaidīja savu simtgadi.
Simtgades svinībās pieda
Saldus novada domes
lījās Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks

priekšsēdētāja
vietnieks
Māris Zusts un sabiedrisko
attiecību speciāliste Zane
Šteina. Valsts nozīmīgajā
jubilejā Igaunijas pilsētas
Paides ekumenisko diev
kalpojumu apmeklēja arī
Igaunijas prezidente un
premjerministrs.

Saldus novads sveic
mūsu Igaunijas draugus,
kā arī Lietuvas draugus
ne tikai Mažeiķos, bet arī
Šilutē, vēlot labklājību un
panākumus!
Saldus novada pašvaldība
šī gada novembrī uz Latvijas
simtgades svinībām Saldū
aicinās arī sadraudzības
pilsētu
delegācijas
no
Igaunijas un Lietuvas.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa●

Pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Saldus novada pašvaldība aicina biedrības iesniegt
pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu v eikšanai.
Pieteikšanās termiņš: no 2018. gada 22. februāra līdz
finansējuma izlietojumam.
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Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim ir
70 000 eiro.
Ar saistošajiem noteikumiem “Par Saldus no
vada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” var iepazīties Saldus no
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vada mājas lapā. Līdzfinansējumu piešķir Daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām (biedrībām) Energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, ja šajās mājās Dzīvokļa īpašums iegūts
saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” vai likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju”.

Ja saskaņā ar šiem noteikumiem jau iepriekš ir saņemts
pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums, biedrība papildus
var pretendēt uz vienreizēju pašvaldības atbalstu līdz 1500
eiro (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā daudzdzīvokļu
mājas apkārtnes labiekārtošanai, par to iesniedzot biedrības
iesniegumu ar tam pievienotu izdevumu tāmi.

Pieteikums tiks izvērtēts 10 darba dienu laikā no tā
saņemšanas brīža Saldus novada pašvaldībā.

Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā – Saldū,
Avotu ielā 12, 302.kabinetā pie sekretāres.

Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksas
pamatojošiem dokumentiem, 50% apmērā no atbalstāmajām
izmaksām, bet nepārsniedzot 5000,00 eiro atbalstu vienai
Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Kontaktpersona informācijai: Eva Jēkobsone, e-pasts:
eva.jekobsone@saldus.lv, tālr.20267729.
Eva Jēkabsone, projektu vadītāja●

Notika domes sēde
22. februārī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 50
lēmumprojekti. Sēdes sākumā domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš aicināja
ar klusuma brīdi pieminēt Saldus
novada goda pilsoni Jāni Blūmu.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2017. gada 30. marta lēmumā
“Par Saldus novada pašvaldības
iestāšanos sporta veidu federācijās”,
aizstājot iepriekšējā Saldus Sporta
skolas direktora pilnvarojumu uz
pilnvarojumu esošajam Sporta skolas
direktoram.
Izdarīja grozījumus Saldus Sporta
skolas un Saldus speciālās pirms
skolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
nolikumos.
Apstiprināja Saldus novada paš
valdības Rubas pamatskolas un Sal
dus novada domes jaunatnes lietu
konsultatīvās padomes nolikumus.
Apstiprināja konkursa “Saldus
novada uzņēmēju gada balva” noli
kumu, kur uzņēmēji tiks apbalvoti
šādās nominācijās: Gada jaunais
uzņēmējs; Gada lauksaimnieks; Gada
mājražotājs/amatnieks; Saldus novada
gada uzņēmējs un nominācijā Gada
mecenāts.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības
aģentūras
“Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un

sporta centrs” ierosinātā konkursa
“Sakoptākais īpašums Saldus novadā”
nolikumu.

piemēram, dienas centru, veselības
istabas, palīglīdzekļu un humānās
palīdzības punktu u.tml.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 5
“Grozījumi Saldus novada domes
2013. gada 26. septembra saistošos
noteikumos Nr. 28 “Par pabalstiem
audžuģimenei””.

Lēma par Saldus novada domes
Attīstības un vides aizsardzības
komisijas vārdiskā sastāva maiņu.
Atbrīvoja Kasparu Andersonu un
pašvaldības izpilddirektoru Kristapu
Osi no Saldus novada domes attīstības
un vides aizsardzības komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas un izslēgt no
minētās komisijas sastāva. Par Sal
dus novada domes Attīstības un vides
aizsardzības komisijas locekļiem ar
balss tiesībām ievēlēja Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus TIKS
centrs” direktori Evu Rozīti-Ņikitinu
un Saldus novada domes deputātu
Didzi Konuševski.

Lēma par Saldus novada domes
Mājokļu un sociālo jautājumu komisi
jas vārdiskā sastāva maiņu. Par
Saldus novada domes Mājokļu un
sociālo jautājumu komisijas locekli
pašvaldības izpilddirektora Kristapa
Oša vietā ievēlēja Pampāļu pagasta
pārvaldes vadītāju Gintu Homani,
atļaujot savienot amatus.
Nodeva biedrībai “Latvijas Sarka
nais Krusts” bezatlīdzības lieto
šanā daļu no nekustamā īpašuma
“Internātskola”, Rubas pag., Saldus
novads, sociālā aprūpes centra izvei
dei ar mērķi – sociālo pakalpojumu
sniegšana, kas ietvertu sevī:
• pansionātu – ilgstošas aprūpes
sociālās gultas;
• krīzes istabas – krīzes situācijās
nonākušu ģimeņu un vientuļu cilvēku
īslaicīgas izvietošanas iespējas;
• īslaicīgas uzturēšanās istabas;
sociālie dzīvokļi;
• iespējamība izvietot arī citus
sociālās palīdzības pakalpojumus,

Lēma par Saldus novada domes
Transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu
licencēšanas
komisijas vārdiskā sastāva maiņu,
atbrīvojot pašvaldības izpilddirektoru
Kristapu Osi un ievēlot saimnieciskās
nodaļas vadītāju – galveno īpašumu
apsaimniekošanas speciālistu Māri
Ķeiri par Saldus novada domes
Transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu
licencēšanas
komisijas locekli.
Izdarīja grozījumus Saldus no
vada domes 2017. gada 26. ok
tobra lēmumā “Par Saldus novada

3

2018. gada MARTS 			
pārstāvju pilnvarošanu un paraksta
tiesību noteikšanu zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbībām”, izslēdzot no
novada domes pilnvaroto saraksta
bijušo Saldus pagasta pārvaldes
vadītāju Ausmu Liepu un tās vietā
iekļaujot jauno Saldus pagasta
pārvaldes vadītāju Ilzi Kļavu.
Izdarīja precizējumus Saldus no
vada domes 2017. gada 28. septembra
saistošos noteikumos Nr. 17 “Atkri
tumu apsaimniekošanas noteikumi”.
Atbalstīja projekta “Saldus mūzikas
skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana”, pieteikuma iesniegšanu
Valsts kultūrkapitāla fonda projektu
konkursam Mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanas nozarē.
Atbalstīja projekta “Vides stā
vokļa uzlabošana un potenciālā
vides stāvokļa apdraudējuma riska
novēršana, rekonstruējot notekūdeņu
sistēmu Rubas pagastā” koncepcijas
un projekta iesniegšanu Latvijas vides
aizsardzības fonda publisko projektu
konkursa Multisektorālie projekti”
aktivitātē “Praktiskās vietējās vides
iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai
un vides apdraudējuma risku
novēršanai”, un lēma atbalstīt projek
ta pieteikuma iesniegšanu koncepcijas
apstiprināšanas gadījumā.
Lēma par Saldus novada paš
valdības pagastu pārvalžu apkures
sistēmu rekonstrukciju, investējot 488
490,00 EUR siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijā. Nolēma 2018. gadā
ņemt ilgtermiņa kredītu līdz EUR 488
490,00 ar termiņu līdz 10 gadiem,
aizņēmuma pamatsummas atmaksu
sākot ar 2019. gadu, no Valsts kases
ar tās noteikto kredīta atmaksas pro
centa likmi vai no citas kredītiestādes
ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta
nosacījumiem.
Apstiprināja Saldus mākslas skolas
izstrādāto pieaugušo neformālās
izglītības programmu: “Kompozīcija
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un darbs materiālā”.
Atbalstīja Saldus novada pašval
dības projekta “Skolotāju kompetenču
attīstīšana mācību procesa vadīšanā”
iesniegumu programmā Erasmus+.
Nodeva atsavināšanai vairākus Sal
dus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus.
Apstiprināja Saldus novadapašval
dībai piederošo nekustamo īpašumu
izsoļu rezultātu apstiprināšanu, pir
cēju noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu.
Veica grozījumus Saldus novada
domes 29.10.2015. sēdes lēmuma
“Par nedzīvojamo telpu Striķu ielā 2,
Saldū iznomāšanu”.
Lēma izbeigt noslēgto līgumu par
nekustamā īpašuma Avotu ielā 4, Sal
dus lietošanu un apsaimniekošanu.
Izdarīja precizējumus 2018. gada
25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 “Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Saldus novadā”.
Noteica Saldus mākslas skolas
organizētā
pasākuma
“Plenērs
Rozentāla pilsētā 2018” dalībniekiem
dalības maksu 80,00 eiro (astoņdesmit
eiro) apmērā (t.sk. PVN).
Apstiprināja Druvas vidusskolas
maksas pakalpojumus, nosakot maksu
par īri un citiem pakalpojumiem
Druvas vidusskolas jauniešu mītnē.
Noteica Saldus novada pašvaldības
Norēķinu centra pakalpojumu apmēru
0,50 eiro t.sk. PVN par katru finanšu
darījumu, kas stājas spēkā ar 2018.
gada 1. jūniju.
Apstiprināja Lutriņu, Pampāļu
un Saldus pagastu pārvalžu maksas
pakalpojumus.
Piešķīra līdzfinansējumus 300,00
eiro apmērā:
• biedrības “Latvijas Multiplās sklero
zes asociācija” Saldus nodaļai pro

jekta “Kopā būt – tie ir svētki!”
realizācijai;
• biedrības “Saldus pilsētas pensionāru
biedrība” projekta “Saldus pilsētas
pensionāru biedrības 25 darba gadu
jubileja” realizācijai;
• biedrības “Pīlādžoga” projekta
“Pucējies, rotājies, lielus svētkus
gaidīdama” realizācijai;
• biedrības “Mūsu ligzda” pro
jekta “Paši varam – paši darām!”
realizācijai;
• biedrības “Mūsu ligzda” projekta
“Vienoti varam daudz!” realizācijai;
• biedrības “Taurenītis 3” projekta
“Latvju svētkus godinot, Lieldieniņas
sagaidot” realizācijai.
Atzina par spēku zaudējušu Sal
dus pilsētas domes 2008. gada 15.
maija lēmumu “Par telpu nomu
un nekustamā īpašuma nodošanu
apsaimniekošanā”, pārņemot no Sal
dus novada p/a “Sociālais dienests”
nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā
1, slēdzot nedzīvojamo telpu no
mas līgumu ar SIA “Lattelecom”
un patapinājuma līgumu ar biedrību
“Sporta klubs “J.F.X.”” ar esošajiem
līguma nosacījumiem.
Ievēlēja par Saldus novada
bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem
Aigu Jurovu.
Pieņēma no privātās komercsa
biedrības “VG BYGG AS” dāvinājumu
(finanšu līdzekļus) 8200 eiro apmērā
ar mērķi – Pampāļu pamatskolas ko
ridora grīdas remontam.
Nolēma deleģēt biedrībai “Mākslu
attīstības
biedrība
“Ilizanna””
pašvaldības kultūras funkcijas izpildi
noteiktā apjomā uz 2018. gadu un
slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību
“Mākslu attīstības biedrība “Ilizan
na””.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Sākusies pretendentu
pieteikšana Saldus novada
Uzņēmēju gada balvai
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Sākusies pieteikšanās izstādei
“Ražots Saldus novadā”

Arī šogad, jau piekto reizi, Saldus novada pašvaldība
turpina tradīciju sveikt novada uzņēmējus pasākumā
“Uzņēmēju gada balva”.
Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija notiks 13. aprīlī
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu akustiskajā koncertzālē.
Laika posmā no 2018. gada 2. līdz 16. martam Saldus no
vada iedzīvotāji, uzņēmumu kolektīvi, iestādes un pagastu
pārvaldes var izvirzīt savus kandidātus balvas saņemšanai.

Jau tradicionāli aprīļa sākumā Saldus novada pašvaldība
rīko izstādi “Ražots Saldus novadā”, kurā aicināti piedalīties
Saldus novada uzņēmēji, mājražotāji, amatnieki, biedrības
un iestādes.

Šogad ir mainītas un papildinātas nominācijas, ikviens
Neiztrūkstoši bez ražotāju aktivitātēm un tirgošanās
aicināts ieteikt, viņaprāt, piemērotākos pretendentus
paredzēta arī izklaides programma, nodarbes izstādes
nominācijās “Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada laukmazākajiem apmeklētājiem, degustācijas, lielās Saldus no
saimnieks”, “Gada mājražotājs/amatnieks” un īpašai
vada medus kūkas baudīšana un Saldus novada uzņēmēju
balvai “Saldus novada gada uzņēmējs”.
sarūpēto balvu izlozes.
Turklāt pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes
Arī šogad dalība izstādē ir bez maksas, bet aprīkojums
aicinātas izvirzīt savus pretendentus arī nominācijai “Gada
(galdi, stendi) ir jānodrošina pašiem. Izstāde “Ražots Sal
mecenāts”.
dus novadā” norisināsies vienu dienu – 14. aprīlī no plkst.
Pieteikuma anketas gaidām līdz 2018. gada 16. marta 9.00 līdz 15.00.
plkst. 15.00. Aizpildīto pieteikuma anketu iespējams nosūtīt
Dalībniekiem lūgums pieteikties līdz šī gada 26.
uz e-pasta adresi maija.rjabova@saldus.lv vai aizpildīt un
martam, aizpildot pieteikuma anketu (to var meklēt Saldus
iesniegt uz vietas kādā no anketu saņemšanas punktiem.
novada mājas lapā www.saldus.lv, kā arī Saldus Tūrisma
Pieteikuma anketas pieejamas Saldus novada mājas lapā informācijas centrā), kura elektroniskā formātā nosūtāma
www.saldus.lv, Saldus novada pašvaldības administratīvajās uz e-pasta adresi maija.rjabova@saldus.lv vai iesniedzama
ēkās Striķu ielā 3 (apmeklētāju pieņemšanas centrā) un Saldus TIKS centrā, Striķu ielā 3.
Avotu ielā 12 (3. stāvā, 302. kabinetā), kā arī p/a “Saldus
Visi pieteikumi tiks izskatīti, un par dalībnieka
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (Striķu
reģistrāciju izstādei tiks nosūtīts apstiprinājums.
ielā 3), Saldus pilsētas bibliotēkā (Tūristu ielā 3), pagastu
Dalībnieku pieteikšanās var tikt pārtraukta ātrāk pirms
pārvaldēs un novada bibliotēkās.
norādītā datuma, ja izstādes norises vietas platība būs
No izvirzītajiem pretendentiem vērtēšanas komisija
pilnībā aizpildīta ar dalībnieku ekspozīcijām.
atlasīs tos, kuri tiks apmeklēti klātienē. Arī šogad vērtēšanas
Papildu informācija, zvanot pa tālr. 26848301.
komisijā darbosies gan mediju, gan uzņēmēju un nevals
tisko organizāciju, kā arī pašvaldības pārstāvji.
Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS centrs”●

Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS centrs”●
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Projekts “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas
centrālās daļas teritorijā”
2017. gada 7. novembrī noslēgta Vienošanās par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/17/I/001
starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības
iestādi un Saldus novada pašvaldību.

4.elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve;

Projektu īsteno Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar
SIA “Saldus komunālserviss”.

• Kopējās izmaksas: 591932,89 eiro

Projekta mērķis – uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus
pilsētas centrālās daļas teritorijā, uzlabojot publiskās
infrastruktūras kvalitāti un sekmējot vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu
radīšanu.
Plānotais projekta rezultāts: revitalizēta teritorija Saldus
pilsētas centrā, piemērota uzņēmējdarbības veikšanai,
drošai transporta un gājēju kustībai.

5.elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojums) pārbūve.
Izmaksas:
• Eiropas Reģionālās
317594,14 eiro

attīstības

fonda

finansējums:

• Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām: 14011,51eiro
• Pašvaldības finansējums: 260327,24 eiro.
Veiktās darbības uz 2018. gada 1. martu:
• 2018. gada 27. februārī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA
“Saldus ceļinieks” par būvdarbu veikšanu;

Projekta ietvaros plānotās galvenās darbības:

• 2018. gada 1. martā noslēgts būvuzraudzības līgums ar
SIA “BaltLine Globe” par būvuzraudzības veikšanu.

1.Tirgotāju un Peldu ielu brauktuves un ietvju seguma
pārbūve;

• 2018. gada 1. martā noslēgts līgums ar SIA “Projekts
EAE” par autoruzraudzības veikšanu.

2.lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve;

• Pirmā būvsapulce paredzēta 2018. gada 8. martā. Objektu
nodot ekspluatācijā paredzēts 2018. gada beigās.

3.ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Tirgotāju
ielā, jauna ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūve Peldu ielā;

Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja
baiba.musina@saldus.lv●

Saldus pamatskolā viesojas
projekta “C.L.I.L. - Creativity,
Learning, Inspiration and
Language” partneri

Saldus pamatskolā nedēļas garumā notika dažādas pro
jekta aktivitātes – gan tepat uz vietas skolā un Saldū, gan
izbraucienā uz Jelgavu un Tērveti.

Saldus pamatskolā no 19. līdz 23.februārim norisinājās
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “C.L.I.L. Creativity, Learning, Inspiration and Language” vizīte
Latvijā.

Projekta koordinatore Evita Dureika saka lielu paldies
Saldus pamatskolas skolotājiem un administrācijai, kā
arī vecākiem, kuri savās ģimenēs uzņēma 17 skolēnus no
četrām valstīm un atbalstīja dalību projektā. Nākamā pro
jekta tikšanās Polijā, Ļežajskā no 14. līdz 18. maijam.

Latvijā notika pirmā projekta tikšanās skolotājiem un
skolēniem, kurā piedalījās projekta partneri no Somijas,
Polijas, Čehijas un Spānijas, kopumā 26 viesi.
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Saldus pamatskolas galvenais nedēļas uzdevums bija
ēst gatavošana, kur darbojāmies praktiski – gatavo
jot nacionālos ēdienus, veselīgus našķus, sviestmaizes.
Skolotāji dalījās pieredzē par CLIL metodikas uzsākšanu,
ieviešanu savās skolās, kā arī iepazīstināja ar savas valsts
ēdināšanas sistēmu izglītības iestādēs.

Evita Dureika, projekta koordinatore●
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Aicinām izmantot Saldus pilsētas bibliotēkas pakalpojumus
Saldus pilsētas bibliotēka aicina
ikvienu Saldus pilsētas un novada
iedzīvotāju apmeklēt bibliotēku un
izmantot tās sniegtos pakalpojumus.

vai mācībām noderīgu informāciju.
Tos, kurus interesē praktiskas lietas,
uzrunās žurnāli “Agro Tops”, “Ārsts.
lv”, “Copes Lietas”, “Dari Pats”,
Dārza Pasaule”, “Ievas Māja”, “Ievas
Pie mums varat saņemt grāmatas Virtuve”, “Likums un Taisnība”,
lasīšanai atbilstoši savām interesēm “Praktiskais Latvietis”, “100 Labi
un vajadzībām, lasīt dažādus preses iz Padomi”. Rokdarbniecēm noderēs
devumus, izvēlēties filmas un mūzikas adījumu un šūšanas žurnāli “Anna”,
ierakstus. Piedāvājam izmantot bez “Burda”,
“Verena”,
“Praktiskie
maksas internetu, arī bezvadu (WiFi). Rokdarbi”, “Сабрина”, “Шитье и
Par Eiropas Savienību, Latvijas dalību Крой”. Izzināt apkārtējo pasauli ļaus
ES un dalībvalstīm uzzināsiet Saldus izdevumi “9Vīri”, “Citādā Pasaule”,
pilsētas bibliotēkas Eiropas Savienības ”Geo”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”,
informācijas punktā (ESIP). Šeit pie “Kā Tas Strādā”, “Mistērija”, “Na
ejami informatīvi materiāli, noderīgas tional Geographic Traveler”, bet
tīmekļa vietnes, un četrreiz gadā var jaunie vecāki noderīgus padomus gūs
piedalīties konkursos. Gaidām ikvienu žurnāla “Mans Mazais” lappusēs.
interesentu bezmaksas pasākumos –
Lasītavā var iepazīt ne tikai
katru mēnesi tiekamies ar grāmatu
jaunākos
“Saldus Zeme” numurus,
autoriem un interesantiem, vairāk vai
mazāk zināmiem novadniekiem, no bibliotēkas arhīvā pieejami arī agrāku
tiek stāstnieku vakari, kā arī, atnākot gadu izdevumi. Ja interesē Kurzemē un
uz bibliotēku, varat apskatīt intere citviet Latvijā notiekošas aktualitātes,
santas izstādes. Bibliotēkā darbojas vērts ieskatīties reģionālajos laik
lasītāju klubiņš, varbūt piebiedro rakstos “Kursas Laiks”, “Kurzemes
sieties arī Jūs? Senioriem iespējams Vārds”, “Kurzemnieks”, “Zemgale”
apgūt pamatprasmes darbam ar da un centrālajos izdevumos “Diena”,
toru. Sniedzam arī maksas pakalpo “Dienas Bizness”, Latvijas Avīze”,
jumus: varat kopēt, drukāt un iesiet “Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”.
Pedagogus ar jaunāko informāciju
dokumentus.
iepazīstina laikraksts “Izglītība un
2018. gadā Saldus pilsētas Kultūra”. Papildus papīra formāta iz
bibliotēkas Klusajā lasītavā pieejami devumiem piedāvājam izmantot elek
61 nosaukuma žurnāli un 13 nosau troniskos resursus – Lursoft laikrakstu
kumu laikraksti. Tematiski plašais bibliotēku News.lv (nepieciešamo
preses izdevumu klāsts papildinās tēmu var atrast pēc atslēgvārda) un
ikviena zināšanas, iepazīstinot ar e-žurnālu “Pirmsskolā”.
aktualitātēm, viedokļiem un sadzīvei

Šī gada preses izdevumi uz mājām
netiek izsniegti, bet iepriekšējo gadu
žurnālus ikviens bibliotēkā reģistrēts
lietotājs,
izmantojot
lietošanas
termiņu 21 diena, var saņemt lasīšanai
mājās. Ar pilnu bibliotēkā pieejamo
preses izdevumu klāstu attālināti var
iepazīties mājaslapas biblioteka.sal
dus.lv sadaļā Prese vai, meklējot pēc
nosaukuma, Saldus un Brocēnu no
vadu bibliotēku kopkatalogā.
Ilma Ābolte, Saldus pilsētas
bibliotēkas lietotāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja un Andra Gaigala,
bibliotekāre ●

Datorkursi
senioriem
Saldus pilsētas bibliotēka aicina
s eniorus pieteikties un apgūt dator
zinību pamatprasmes. Kursu dalībnieki
apgūs Windows operētājsistēmas
pamatus, iepazīsies ar interneta pār
lūkprogrammām, meklēšanas sistēmu
pamatiem, elektronisko pastu un inter
netbankas izmantošanu.
Senioriem ar informācijas tehno
loģiju priekšzināšanām piedāvājam
padziļinātos datorkursus – 2. līmeni.
Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.
Tālr. 63824907
Daiva Neifalte, Saldus
pilsētas bibliotēkas sabiedrisko
attiecību speciāliste●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Ģimenes atbalsta dienas centrā notiek mācības vecākiem
bērnu emocionālajā audzināšanā

Jau no 2013. gada Ģimenes atbalsta dienas centrā
vecākiem ir iespēja apmeklēt izglītojošo atbalsta grupu
BEA (bērnu emocionālā audzināšana).

Tā ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni līdz 7 gadu
vecumam. Taču pieredze liecina, ka šīs grupas ir noderīgas

arī pusaudžu vecākiem, lai saprastu no kurienes “aug
kājas” topošo pieaugušo cilvēku uzvedības grūtībām.
BEA programma paredz 10 nodarbības, kuru laikā
vecāki saņem dažādus ieteikumus, kā pārvarēt grūtības
bērnu audzināšanā. Pēc katras nodarbības vecākiem jāpilda
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nelieli mājas darbi, lai nostiprinātu jauniegūtās zināšanas.
Parasti tie ir kopā ar bērnu darāmi darbiņi. Šis kopā būšanas
laiks vecākiem ar saviem bērniem ir ļoti svarīgs, lai starp
viņiem veidotos mīļas un uzticības pilnas attiecības, lai
pusaudžu gados, kad pati māte daba liek bērnam iet meklēt
piedzīvojumus ārpus mājām, tomēr saglabātos saikne ar
vecākiem.
Viena no nodarbībām ir veltīta tam, lai vecāki saprastu,
cik svarīgi ir spēlēties kopā ar bērnu, un cik svarīgi spēlēties
bērna vadībā. Pārrunājot ar vecākiem, var secināt, ka tieši
šai jomai – vecāks kā rotaļbiedrs, tiek veltīts vismazāk
uzmanības. Lielākā daļa nodarbību apmeklētāju atzīst,
ka pietrūkst laika un pacietības, lai spēlētos ar saviem

Februāris Nīgrandes
Dienas centrā
1. februārī tika svinēta Sveču diena.
Pasākums tika organizēts sociāla
dienesta telpās Kalnu kultūras namā.
Pasākumā piedalījās Kalnu vidus
skolas skolēni, kuri lasīja ticējumus
par Sveču dienas tradīcijām no se
natnes līdz mūsdienām. Pasākuma
laikā sveces tika tītas no vaska
plāksnēm. Uzzinājām, ka sveces var
izmantot ne tikai kā gaismas avotu,
bet arī kā materiālu, no kā izga
tavot glezniņas. Bibliotekāres bija
sagatavojušas glezniņu pamatni, lai
pasākuma apmeklētājs no sakarsēta
sveču parafīna varētu uz tās izliet
glezniņu. Katrs varēja ļauties radošai
iedvesmai un pēc tam savai izgatavo
tajai glezniņai dot nosaukumu. Īpašu

SALDUS NOVADA VĒSTIS

bērniem. Taču tieši vecāku līdzdalība spēlēs var ļoti mainīt
bērna uzvedību. Spēlēšanās laikā bērns izjūt īpašu, unikālu
tuvību. Ja vecāki kļūst par aktīviem bērnu spēļu sadarbības
partneriem, bērni jūtas pieņemti un izjūt drošību. Emoci
ju apmaiņa spēles laikā starp bērnu un vecākiem ietekmē
bērna smadzeņu attīstību. Pozitīvu emociju apmaiņa var
to veicināt un būt noteicošs faktors bērnu emocionālajā
audzināšanā.
Šajā, strauji augošo tehnoloģiju laikā svarīgi atcerēties,
ka nekas nav skaistāks par kopā pavadīto laiku ar dzīvu
cilvēku!

paldies gribam pateikt bibliotekārēm
Ievai Kalvānei un Valdai Freiden
feldei, kā arī Kalnu vidusskolas
skolēniem. Priecēja arī apmeklētāju
skaits, jo šoreiz tas bija īpaši kupls.
Paldies par atsaucību un sadarbību!
Nīgrandes
dienas
centrs
ir
iesaistījies projektā “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Saldus novadā”.
Februāra mēnesī ir notikušas
divas projekta aktivitātes – uztura
speciālistes S. Jēkabsones nodarbība
“Mīti par diētām” un tikšanās ar
ģimenes ārstu Gundaru Kukli “Par
tavu sirds veselību”. Paldies visiem,
kuri izrāda interesi par piedāvātajām
aktivitātēm.
Tāpat kā līdz šim, dienas centrā
aktīvi darbojas Sieviešu klubiņš, kas

Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras audzina
bērnus ar invaliditāti

Ģimenes, kuras audzina bērnus ar
invaliditāti, Saldus novada sociālajā
dienestā var pieteikties vairāku bez
maksas pakalpojumu saņemšanai
valstī notiekošā deinstituciona
lizācijas procesa ietvaros.
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Atelpas
brīža
pakalpojums
vecākiem – bērna* īslaicīga (līdz 30
diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība
pie pakalpojuma sniedzēja, dodot
iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku
atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai.

Anita Hļevicka, Ģimenes atbalsta
dienas centra sociālā pedagoģe ●
darina dažādus rokdarbus. Februārī
mācījāmies adīt šallveidīgus lakatus.
Sieviešu klubiņš satiekas otrdienās.
Radošajās nodarbībās izzinājām
austo mandalu darināšanas knifiņus.
Mandalu darināšana ir relaksācijas
veids, tām uzdrošinājās pieķerties
arī sievietes, kas ikdienā ar
tradicionālajiem rokdarbiem nenodar
bojas.
Dienas centra radošajās nodarbībās
februāra mēnesī apguvām sveču
pagatavošanu,
izmatojot
rīvētu
parafīnu.
Izmēģinājām
krūzīšu
marmorēšanu,
izmantojot
nagu
lakas, šuvām grāmatzīmi sirsniņas
formā, darinājām sakuras kociņu, lai
pietuvinātu pavasara sajūtu.
Laila Vežauska, aprūpētāja
Nīgrandes dienas centrā●
Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek
nodrošināta ēdināšana četras reizes
dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana,
pašaprūpes spēju attīstība, pastai
gas, speciālistu konsultācijas. Saldus
iedzīvotājiem tuvākie šāda pakalpo
juma sniedzēji atrodas Liepājā, Rīgā
un Siguldā. Sociālais dienests, ja
nepieciešams, var kompensēt ģimenes
ceļa izdevumus nokļūšanai pie pakal
pojuma sniedzēja.
Sociālās aprūpes pakalpojums –
bērnam* viņa dzīvesvietā noteiktu
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stundu skaitu nedēļā tiek nodrošināta
ikdienas aprūpe, uzraudzība, pašap
rūpes spēju attīstība un brīvā laika
saturīga pavadīšana, ja vecāki darba,
mācību vai citas aizņemtības dēļ to ne
var izdarīt paši. Pakalpojuma ietvaros
netiek segti bērna pārtikas iegādes un
tās pagatavošanas izdevumi. Pakal
pojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām
vecuma grupām:
• līdz bērna četru gadu vecumam
(ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas
nedēļā;
• no bērna piecu līdz 17 gadu
vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10
stundas nedēļā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – katrs bērns, kuram ir veikta

individuālo vajadzību izvērtēšana pro
jekta “Kurzeme visiem” ietvaros un
izstrādāts atbalsta plāns, var saņemt
dažādus
rekomendētos
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, taču
kopskaitā ne vairāk kā 40 saņemšanas
reizes. Savukārt bērna likumiskie
pārstāvji vai audžuģimene bez
maksas var saņemt psihologa pakal
pojumus, rehabilitologa pakalpoju
mus, fizioterapijas nodarbības, kā arī
apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas,
bet kopskaitā līdz 20 reizēm.
Sociālās rehabilitācijas, aprūpes
un atelpas brīža pakalpojumu izmak
sas noteiktā apjomā tiek segtas pro
jekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Lai
uzzinātu vairāk par pakalpojumiem, to
saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību
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un nepieciešamajiem dokumentiem,
aicinām sazināties ar Mairu Saulīti pa
tālr. 27842636
Projekta “Kurzeme visiem” mērķis
ir palielināt Kurzemes reģionā
ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpoju
mu pieejamību dzīvesvietā personām
ar invaliditāti un bērniem. Vairāk
informācijas par pakalpojumiem un
projektu www.kurzemevisiem.lv.
* tikai bērniem, kuriem ir Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību
Inese Siliņa, projekta “Kurzeme
visiem” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 25.
janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 22.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 3,
15.§).
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18. punktu (ar precizējumiem, kas izdarīti
ar Saldus novada domes 2018. gada 22. februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 3, 15.§)).
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) no
saka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība (turpmāk –
Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai
piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesga
baliem.
2. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves
tiesībām nomas maksu nosaka:
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar mērķi – pagaidu
atļautā izmantošana sakņu dārziem:
2.1.1. Saldus pilsētā – 0,05 eiro par vienu m2 gadā;

2.1.2. Saldus novada pagastu teritorijās – 10% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā;
2.2. zemesgabaliem, kuros tiek veikta komercdarbība un/
vai izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas lietošanas
būves – 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,
bet ne mazāk kā 50 eiro gadā;
2.3. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības ob
jektu ekspluatācijas nodrošināšanai (t.sk. stāvlaukumi, pie
braucamie ceļi, teritorijas labiekārtojuma elementi) – 30%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 50 eiro gadā;
2.4. zemesgabaliem, kuros ir veikta apzaļumošana,
labiekārtošana un/vai būvniecība – 30% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 100 eiro gadā;
2.5. pārējiem zemesgabaliem:
2.5.1. ar platību līdz 0.5 ha – 5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā;
2.5.2. ar platību virs 0.5 ha – 10 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
3. Neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas
maksu nosaka 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā.
4. Ja saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2. un 3. punk
tu, izņemot šo saistošo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.
apakšpunktu, aprēķinātā neapbūvēta zemesgabala vai tās
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daļas nomas maksa ir mazāka nekā 10 eiro gadā, nomas
maksa tiek noteikta 10 eiro apmērā gadā.
5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
ar Saldus novada domes 29.07.2010. sēdes lēmumu (prot.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Nr. 11; 19.§) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 23 “Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Saldus novadā”.
Domes priekšsēdētājs			

R. Doniņš ●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošiem noteikumiem Nr. 1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”
Īss projekta s atura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvētu zemesga
balu nomas maksu.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šie saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai ievērotu Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.pantu, kas uzliek pašvaldībai pienākumu lietderīgi rīkoties ar
pašvaldības mantu, un lai novērstu pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu par nesamērīgi zemu maksu.

Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izskatīti Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijā un atbalstīti Finanšu komitejā

Domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma,
informācijas, kultūras un sporta
centrs” maksas pakalpojumiem
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 25.
janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 28.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta
ceturto daļu.
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” (turpmāk – Aģentūra) sniegto pakalpojumu
maksas saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem
bezskaidras naudas norēķinu veidā.
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3. Maksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma
saņemšanas.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus
Aģentūra var izmantot atbilstoši apstiprinātajam budžetam,
ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu
ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu
samaksai.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes
ievērošanu.
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015. gada
27. augustā saistošie noteikumi Nr. 27 “Par Saldus no
vada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem” (proto
kols Nr. 13, 12.§) un 2017. gada 23. novembra saistošie no
teikumi Nr. 27 “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs”
struktūrvienības Saldus radio maksas pakalpojumiem”
(protokols Nr.20, 3.§).

SALDUS NOVADA VĒSTIS 					

2018. gada MARTS
Pielikums
Saldus novada domes 2018. gada 25. janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr. 2

Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumu cenrādis
1. Noteikt šādus izcenojumus par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta
centrs” sniegtajiem pakalpojumiem:
Pakalpojuma veids
1
Inventāra noma
Velosipēda noma

Elektrovelosipēda noma

Nūjošanas komplekta noma
Telpu nomas pakalpojumi
Semināru telpas noma (Striķu iela 3)
Aprīkojuma noma
Semināru aprīkojuma īre (komplektā
portatīvais dators, projektors, vadu
komplekts)
Radiomikrofona noma
Mikrofona statīvs
Mikrofona vads
Skaņas pults
Pastiprinātājs
Skanda (tumba)
Prožektors (halogēna)
Elektriskais kabelis
Skaņas kabelis
Skandas statīvs
Tirdzniecības un reklāmas nodevas
Tirdzniecības vieta pasākuma norises
laikā (4m2)
Tirdzniecības vieta pasākuma norises
laikā (4m2), tirgojot jebkāda veida
alkoholiskos dzērienus
Reklāmas un baneru izvietošana
pasākuma norises laikā (4m2)
Kalnsētas parka estrāde
Estrāde (pasākuma vai koncerta
norises laiks) – pasākumi bērniem
(bez stacionārās skaņas un gaismas
aparatūras izmantošanas)

Mērvienība
2

Cena bez PVN (€)
3

1 stunda
Katra nākamā stunda
1 diena
1 stunda
Katra nākamā stunda
1 diena
1 diena

3.00
1.50
7.00
4.00
3.00
15.00
3.00

1 stunda

7.00

1 diena

15.00

1 diena
1 diena
1 diena
1 diena
1 diena
1diena
1 diena
1 diena
1 diena
1 diena

7.00
1.50
1.50
15.00
11.50
14.50
3.00
3.00
6.00
3.00

1 diena

7.00

1 diena

35.00

1 diena

7.00

1 stunda

25.00
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Izglītojoši pasākumi
Izklaides pasākumi
Estrāde (laiks kad tiek uzstādīti un
noņemti rekvizīti pasākumam vai
koncertam)
Par rūpniecības un pārtikas preču
tirdzniecības vietu bez alkohola
Par saldējuma, popkorna,
cukura vates, piparkūku, balonu
tirdzniecības vietu
Par tirdzniecības vietu ar alkoholisko
dzērienu realizāciju
Visa veida loteriju (arī ziedojuma)
organizētājiem
Tualetes apmeklējumu Kalnsētas
parka estrādē
Par tualetes izmantošanu Kalnsētas
parka estrādē biedrību un
nodibinājumu rīkotajos pasākumos
(izņemot komercpasākumos)

SALDUS NOVADA VĒSTIS
1 stunda
1 stunda

30.00
40.00

1 stunda

10.00

1 diena

35.00

1 diena

21.00

1 diena

100.00

1 diena

21.00

1 reize

0,30 (t.sk. PVN)

1 stunda

3.50

2. Piemērot šādus atvieglojumus Kalnsētas parka estrādes pakalpojumu noteiktajai maksai:
2.1. Saldus novada pašvaldības budžeta iestādēm, aģentūrām, pagasta pārvaldēm – 100% apmērā;
2.2. biedrībām un nodibinājumiem ar sabiedriskā labuma statusu – 90% apmērā (ja rīkotais pasākums nav komercpasākums
un ieeja apmeklētājiem uz pasākumu tiek nodrošināta par brīvu);
2.3. biedrībām un nodibinājumiem – 30% apmērā (ja rīkotais pasākums nav komercpasākums un ieeja apmeklētājiem uz
pasākumu tiek nodrošināta par brīvu).
3. Piemērot šādus atvieglojumus tualetes apmeklējumu Kalnsētas parka estrādē noteiktajai maksai:
3.1. bērniem līdz 12 gadu vecumam – 100% apmērā ;
3.2. vecākiem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam – 100% apmērā;
3.3. Saldus novada pašvaldības budžeta iestāžu, aģentūru un pagasta pārvalžu rīkotajos pasākumos – 100 % apmērā.
4. Saldus radio pakalpojumu cenrādis:
4.1. maksa par radio reklāmas rullīša sagatavošana 14,30 eiro ( bez PVN)
4.2. maksa par reklāmas atskaņošanu:
Laiks
7:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 22:00
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Līdz 15 sek reklāmas atskaņošanas Virs 15 sek reklāmas atskaņošanas
cena (euro bez PVN /sek)
cena (euro bez PVN/sek)
0,10
0,08
0,07
0,05
0,08
0,06
0,07
0,05
0,05
0,04
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4.3. Politisko reklāmu atskaņošanai tiek piemērots koeficients – 2.

4.4. Saldus radio maksas pakalpojumiem piemērojamie atvieglojumi:
4.4.1. ja maksā par 25 audioreklāmas atskaņošanas reizēm, audioreklāma tiek izgatavota ar 90% atlaidi, izņemot politiskās
reklāmas;
4.4.2. ja maksā par 10 audioreklāmas atskaņošanas reizēm, tiek piedāvāta iespēja vēl papildus reklāmu atskaņot ar 100%
atlaidi 3 atskaņošanas reizes, izņemot politiskās reklāmas.
4.5. Apsveikumi, sludinājumi un konkursi zvanot pa maksas tālruni 90006170, maksa par zvanu 0,51 eiro (bez PVN).
SMS cenas sūtot uz numuru 114, pirms ziņojuma teksta rakstot:
4.5.1. SVEIC + teksts, apsveikuma īsziņas maksa 0,50 eiro ( bez PVN)
4.5.2. SR1 + teksts, sludinājums skanēs 1 reizi (maksa 1,42 eiro bez PVN)
4.5.3. SR2 + teksts, sludinājums skanēs 2 reizes (maksa 2,49 eiro bez PVN)
4.5.4. SR3 + teksts, sludinājums skanēs 3 reizes (maksa 3,56 eiro bez PVN).
Domes priekšsēdētājs									

R. Doniņš ●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošajiem noteikumiem “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumiem”
Īss projekta s atura izklāsts
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošajos noteikumos noteikti maksas pakalpojumi, kādus sniedz Saldus novada p/a
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, to izcenojumi un samaksas
kārtība .
Lai pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
varētu veikt savas funkcijas un uzdevumus, nepieciešams noteikt sniedzamos pakalpo
jumus un apstiprināt to izcenojumus.
Tiek plānoti aģentūras pašas ieņēmumi kārtējos pašvaldības budžetos.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Budžeta un ekonomikas komisijā, atbalstīts
novada domes Finanšu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
17.03. plkst. 9.00 Rozentāla skriešanas svētki Saldū.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
25.03. plkst. 13.30 dienas pasākums pie Saldus dzelzceļa
stacijas.
1.04. plkst. 11.00
Lieldienu pasākums O. Kalpaka laukumā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Grupas “Astro’n’out” koncertprogramma
16.03. plkst. 19.00
“Tuvāk”. Biļetes cena: 10 un 12 EUR.

19.03. plkst. 17.00

29.03. plkst. 19.00

Izrāde “No Rozentāla”. Tā tapusi izrāžu
ciklā par Latvijas māksliniekiem “Kolek
cija. Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas”.
Izrādē piedalās Valmieras teātra aktrise
Rūta Dišlere un aktieris un režisors Jānis
Znotiņš. Scenogrāfiju un kostīmus veido
jusi Liene Pavlovska, bet dramaturģiskā
materiāla autors Ivo Briedis. Biļetes cena
EUR 3.
VAK “Latvija” koncerts “Latvijas kom
ponisti Latvijas simtgadei”. Biļetes cena
15 EUR.
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SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ, Lielajā ielā
3b
Austrumkursas un Viduskursas novadu
tradicionālās dziedāšanas konkursa
“Dziesmu dziedu, kāda bija” tradicionālās
22.03. plkst. 10.30
muzicēšanas konkursa “Klaberjakte” un
tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam
danci” pusfināli.
Saldus novada 5.-9. un 5.-12. klašu koru
Novada skolās
un zēnu koru skate.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Spēlfilma “Paradīze’89”. Biļetes cena:
15.03. plkst. 18.00
EUR 3.
Ivara Selecka dokumentālais stāsts
28.03. plkst. 18.00
“Turpinājums”. Biļetes cena: EUR 3.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Orientēšanās spēle “Es mīlu Tevi,
14.02. – 31.08.
Saldus!”.
Rūda
Pētersona
keramikas
un
6.03. – 8.05.
glezniecības darbu izstāde “Del Ruden”.
Jaņa Rozentāla ekspozīcijas 2. stāva
18.03. plkst. 12.00
svinīga atklāšana.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Bērnu žūrijas ekspertu veikumu izstāde
19.02. – 19.03.
pēc grāmatu izlasīšanas.
Novadpētniecības izstāde ciklā “Latvijas
5.03. – 19.03.
spēks ir ģimene”.
12.03. – 31.03.
Ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”.
Izstāde
“Zināmās
un
nezināmās
12.03. – 31.03.
Ziemeļvalstis”.
21.03. – 22.03.
ESIP konkurss “iESkaties”.
Jauno grāmatu dienas Saldus pilsētas
23., 24.03.
bibliotēkā.
Radošā darbnīca kopā ar Lindas Sulutau
29.03. plkst. 15.00
ras ģimeni.
29.03. plkst. 11.00 Konkursa “Skaļā lasīšana” fināls.
KAPELLERU NAMĀ
Bērna uzturs 0-2 gadu vecumā (uz
tura speciāliste Sintija Jākobsone).
24.03. plkst. 11.00
Pieteikšanās pa tel.nr. 29407389. Rīko
p/a “Sociālais dienests”.
Druvas teātris izrāde J. Akurātera luga
26.03. plkst. 19.00
“Vecie un jaunie”.
Kuldīgas novada muzeja rokdarbnieču
7.03. – 5.04.
kopas “Čaupe” izstāde “Zeķu maratons”.
JIC “ŠĶŪNIS”, LIELAJĀ IELĀ 3C
Biedrība “Papardes zieds” ar nodarbību
15.03. plkst. 17.30
jauniešiem “Atkarības” .
Pasākums “Iedvesmas stāsts: Arsta
25.03. plkst. 16.00
rulsmirus”.
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P/a “SOCIĀLAIS DIENESTS”, SLIMNĪCAS IELĀ 3A
Dzemdību norise (vecmāte Ina Reboka).
13.03. plkst. 18.00
Pieteikšanās pa tel.nr. 29407389.
Atbalsta persona dzemdībās. Kā at
vieglot dzemdību sāpes (dūla apmācībā
20.03. plkst. 18.00
Inga Vaivode). Pieteikšanās pa tel.nr.
29407389.
Pirmās rūpes par jaundzimušo un mam
27.03. plkst. 18.00 mu (dūla apmācībā Inga Vaivode).
Pieteikšanās pa tel.nr. 29407389.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada atklātais čempionāts
Pēc kalendāra
basketbolā, volejbolā, florbolā un telpu
futbolā.
Mēneša pirmajā un Saldus novada kausa izcīņa dambretē
trešajā sestdienā Saldus sporta kompleksa konferenču
plkst. 10.00
zālē.
Mēneša otrajā un
Saldus novada čempionāts šahā Druvas
ceturtajā sestdienā
sporta namā.
plkst. 10.00
LJBL turnīrs zēniem. Plkst. 11.00 U14
Saldus-Rīga/Rīdzene2, plkst. 12.30 U15
Saldus-Rīga/Rīdzene2, plkst. 14.00 U16
15.03. plkst. 11.00
Saldus-Rīga/Rīdzene, plkst. 15.30 U17
Saldus-Rīga/Rīdzene, plkst. 17.00 U19
Saldus-Rīga. Saldus sporta kompleks.
LBL2 spēle basketbolā BK “Saldus” –
16.03. plkst. 19.00
BA “Turība”. Saldus sporta kompleksā
Rozentāla skriešanas svētki 2018 Saldus
17.03. plkst. 11.00
sporta kompleksā.
3x3 basketbola sacensību Kurzemes
21.03. plkst. 10.00
posms.
Finālsacensības volejbolā 8.-9. kl. grupā
23.03. plkst. 9.00
Saldus sporta kompleksā.
Saldus novada atklātais čempionāts
24.03. plkst. 10.00 volejbolā sievietēm Nīgrandes sporta
namā.
Starppagastu sporta spēļu “Ziemeļi”
24.03. plkst. 10.00
fināls florbolā Šķēdes sporta angārā.
LJBL turnīrs zēniem. Plkst. 11.00
25.03. plkst. 11.00 U19 Saldus-Ezerzeme Saldus sporta
kompleksā.
LSSF finālsacensības basketbolā vidus
29.03. plkst. 9.00
skolu grupā Saldus sporta kompleksā.
L.Edelmaņa piemiņas turnīrs galda tenisā
30.03. plkst. 10.00
“Nīgrandes pavasaris”.
EZERES PAGASTĀ
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts
24.03. plkst. 19.00
koncerts. Ieeja brīva. Pēc koncerta balle.
25.03. plkst. 11.00 Genocīda upuru piemiņas brīdis.
Plkst. 13.00 filma bērniem “Lielās pēdas
30.03.
dēls”, ieeja EUR 1. Plkst.14.30 latviešu
filma “Nameja gredzens”, ieeja EUR 3.
KURSĪŠU PAGASTĀ
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Radoša, izzinoša un atraktīva spēle “ES
MĪLU TEVI, LATVIJA!”. Kursīšu pa
gasta Kultūras centra Jaunajā zālē.
J. Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas
muzeja izstāde “Saldus ev. lut. draudz
2.03.-31.03.
es mācītājs Romans Auseklis Vanags”
Kursīšu bibliotēkā.
Kursīšnieka Gunta Circeņa kolekcijas
Līdz 30.04.
izstāde “Nauda” Kursīšu bibliotēkā.
Pasākums “Arī viņi veido vēsturi”,
tikšanās ar sporta žurnālistu, fotogrāfu,
21.03. plkst. 18.00
grāmatu autoru Armandu Puči Kursīšu
bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
25.03. plkst. 13.00 brīdis un ziedu nolikšana skvērā pie
piemiņas akmens.
Lutriņu pagasta bibliotēkā viesosies
28.03. plkst. 13.00
žurnāliste Līga Blaua.
Joku dienas koncerts. Piedalās Lutriņu
31.03. plkst. 18.00 pagasta pašdarbības kolektīvi. Lutriņu
klubā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
17.03. plkst. 18.30 sadarbībā ar Kalnu kultūras namu rīko
Saldus deju apriņķa deju kolektīvu skati.
Kino bērniem” Lielās pēdas dēls”, ieeja
19.03. plkst. 16.00
EUR 1.
19.03. plkst. 18.00 Filma “Nameja gredzens”, ieeja EUR 3.
16.03. plkst. 18.00
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Nīgrandes Mūzikas skolas 30 gadu jubi
lejas koncerts.
Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde
1.03. – 31.03.
“Sajūtu saules”.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Senioru pavasara balle Novadnieku
24.03. plkst. 13.00
pagastā “Mežvidu” sporta zālē.
Septiņu
bērnu
deju
kolektīvu
27.03. plkst. 18.30 sadancošanās koncerts Novadnieku
pagastā, Sātiņu pamatskolā.
JRVM muzeja izstāde “II luterāņu
Visu mēnesi
draudze” bibliotēkā.
Zaigas Sergejevas sērkociņu kastīšu
Visu mēnesi
privātkolekcijas izstāde bibliotēkā.
Keitas Šķērstiņas pētnieciskais darbs
Visu mēnesi
par savu vecmāmiņu simtgadnieci Aneti
Šteinbergu bibliotēkā.
RUBAS PAGASTĀ
Senioru pavasara balle Rubas tauta
namā. Priekšnesumus sniegs Rubas pa
31.03. plkst. 13.00 gasta mākslinieciskie kolektīvi un Rubas
pamatskolas skolēni. Balli spēlēs Zane
un Alise Ņukšas.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Pidžamu balle un karaoke Striķu kultūras
17.03. plkst. 19.00
namā
23.03. plkst. 17.00

Vairāk informācijas par pasākumiem
www.saldus.lv

Saldus tehnikumā notika konventa sēde
Saldus novada domes priekš
sēdētāja vietnieks Māris Zusts
1. martā vadīja Saldus tehnikuma
jaunā sasaukuma pirmo konventa
sēdi.
Sēdes laikā domes vadītāja vietnieks
tika apstiprināts par Saldus tehnikuma
konventa priekšsēdētāju.
Konvents ir koleģiāla padomdevēju
institūcija, kuras mērķis ir veicināt
profesionālās
izglītības
iestādes
attīstību atbilstoši darba tirgus
prasībām. Konventu izveido un tā no
likumu izdod profesionālās izglītības
iestādes vadītājs, un konventa
lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
Saldus tehnikuma jaunā konventa sastāvs. No kreisās: Intars Zitāns, Andris Veinbergs, Gints
Karols, Iveta Bērziņa, Māris Zusts, Baiba Bašķere, Aivis Mirbahs

Saldus tehnikuma konventa sastāvā
ar 2018. gada 1. martu ir:
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Māris Zusts – Saldus novada
pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks;
Baiba Bašķere – IZM Izglītības de
partamenta direktora vietniece peda
gogu un pieaugušo apmācības jomā;
Andris Veinbergs – SIA Knauf Lat
vija tehniskais vadītājs;
Gints Karols – SIA “Saldus ceļinieks”

valdes priekšsēdētājs;
Intars Zitāns – ģenerālis, VUGD
priekšnieka vietnieks;
Aivis Mirbahs – Jaunsardzes
un informācijas centra direktors,
pulkvežleitnants;
Iveta Bērziņa – Saldus tehnikuma
direktore.

2018. gada MARTS
Sandis
Riekstiņš
–
Latvijas
hidromelioratīvo būvnieku asociācijas
valdes loceklis, SIA Limbaži MELIO
valdes loceklis,
Uldis Brūders – SIA “Kartupeļu
ēdāji” valdes loceklis.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste ●

Noslēgušās starppagastu sporta spēles “Dienvidi”

3. marta vakarā Vadakstes pagasta sporta zālē notika
svinīgs starppagastu sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma
pasākums.
Sportistus sveica arī Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš, priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts, p/a
“Saldus TIKS centrs” direktore Eva Rozīte-Ņikitina un
Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota.
Sacensības 11 sporta veidos gandrīz katru nedēļas no
gali no iepriekšējā gada oktobra līdz šī gada februārim
norisinājās dažādos pagastos.

Kopvērtējumā astoto vietu ieguva Jaunauces pagasta
komanda, septīto – Pampāļu pagasts, sesto – Rubas pa
gasts, piekto – Vadakstes pagasts, ceturto – Ezeres pagasts,
trešo – Nīgrandes pagasts, otro – Kursīšu pagasts, bet pir
mo – Zaņas pagasts.
Nenovērtējams ieguldījums šo spēļu izaugsmē un
apmeklētībā ir pagastu sporta darba organizatoriem un
pagastu pārvalžu vadītājiem, kuri nesavtīgi ieguldījuši
savu darbu un laiku! Paldies visiem dalībniekiem un
līdzjutējiem!
Elga Grota, sporta darba vadītāja●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 89. 2018. gada 14. MARTS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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