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noslēgusies ārstu labdarības akcija
“Dzīvo vesels!”

Laivu ielaišanas v
 ietas
izveide Saldus ezera
piekrastes teritorijā,
publisko ūdeņu pieejamības
nodrošināšanai

Līguma Nr. 1-20/24. Projekts tika
iesniegts Latvijas vides aizsardzības
fondā. Projektu vadlīnija “Ūdeņu
aizsardzība”.

No 27. līdz 29. martam Saldus
medicīnas centrā notika ārstu
labdarības akcija “Dzīvo vesels!”,
kuras laikā ārsti bez maksas vei
ca konsultācijas un ķirurģiskas
operācijas Saldus un Brocēnu
novadu iedzīvotājiem.
Šī akcija notika jau trešo gadu,
un šogad Saldus medicīnas centrs
sadarbībā ar Saldus un Brocēnu
novadu pašvaldību sociālajiem
dienestiem apzināja cilvēkus, k uriem
šī palīdzība bija nepieciešama, un
aicināja viņus piedalīties. Akcijas
laikā tika konsultēti 106 pacienti,
veiktas 22 podologa procedūras un
veiktas 5 ķirurģiskas operācijas,
kuras,
pateicoties
lietuviešu
uzņēmumam “ELVIM Ltd”, tika
veiktas ar jaunu laparoskopu no
Francijas, ko nodrošināja franču
inženieris.

Akcijas noslēguma dienā, ārsti
devās uz sociālās aprūpes centriem
Lutriņos un Remtē, lai veiktu
procedūras centru iemītniekiem.
Visiem iesaistītajiem mediķiem
lielu paldies par piedalīšanos
akcijā
teica
Saldus
novada
domes
priekšsēdētājs
Māris
Zusts un Brocēnu novada domes
priekšsēdētāja Solvita Dūklava,
slavējot dakteru zelta sirdis un zelta
rokas, labprātīgi atdodot sevi un savu
laiku, lai palīdzētu cilvēkiem, kam
šī palīdzība ir vajadzīga, nodrošinot
iespēju tikt pie speciālista un
nepieciešamajām manipulācijām.
Sakām lielu paldies uzņēmējiem,
atbalstītājiem, SIA “Saldus medi
cīnas centrs”, SIA “Centrālā labo
ratorija”, SIA “Vizuālā diagnos
tika” kolektīviem par šīs akcijas
realizēšanu un atbalstu.

Aktivitāte – Publisko ūdeņu
praktiskā pārvaldība. 14.03.2019.
noslēgts līgums starp Latvijas vides
aizsardzības fonda administrāciju un
Saldus novada pašvaldību par projekta
finansēšanas un izpildes kārtību
Projekta ietvaros plānots paplašināt
Saldus ezera apsaimniekošanas zonu,
radot kvalitatīvu rekreācijas vietu
saldeniekiem un pilsētas viesiem.
Projektā paredzēts izveidot laivu
ielaišanas vietu Saldus ezerā – nopļaut
ūdensaugus, nostiprināt krastus,
uzstādīt soliņus, atkritumu urnas,
informācijas stendu, izveidot tiltiņu
pāri gravai.
Projektu īsteno Saldus novada
pašvaldība. Īstenošanas laiks no 2019.
gada 1. marta līdz 2020. gada 15.
maijam. LVAF finansējums – 50 000
eiro, (69,93% no kopējām izmaksām).
Pašvaldības finansējums – 21 500
eiro, (30,07% no kopējām izmaksām).
Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja
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Izstādē “Uzņēmēju d
 ienas Kurzemē 2019” Saldus novada stends
ar saldumiem bagātākais
22. un 23. martā Saldus novada uzņēmēji –
SIA “Cannelle Bakery”, SIA “Saldus Maiznieks”,
SIA “Tērvete Food” , SIA “Pārtikas kombināts” un Sal
dus TIKS centrs – pārstāvēja mūsu novadu pasākumā
“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” Liepājā.
Saldus novada stends bija ar gardumiem bagātākais, un
ikviens izstādes apmeklētājs varēja iepazīt, nogaršot un
iemīlēt Saldus novada uzņēmēju lielisko produkciju.
Paldies uzņēmējiem par dalību pasākumā!
Saldus novada pašvaldība

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā
izskan atmiņu stāsti
25. martā pie Saldus dzelzceļa stacijas norisinājās
a tceres pasākums, pieminot padomju represijās cietušos.
Ir pagājuši 70 gadi, kopš notika visplašākā Latvijas
iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem
PSRS reģioniem.
Lai kopīgi atcerētos 1949. gada 25. marta notikumus,
noliktu ziedus un aizdegtu sveces, pie Saldus dzelzceļa
stacijas pulcējās Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts, Latvijas represēto apvienības Saldus nodaļas
vadītājs Egons Snipke, cilvēki, kuri padomju represijas
izjutuši uz savas ādas, represēto radinieki un laika biedri,
kā arī skolēni.
Saldus novada domes priekšsēdētājs savā uzrunā
uzsvēra, ka 25. marts ir traģiskākā diena mūsu valsts
vēsturē, kad 70 gadus atpakaļ vairāk nekā 40 tūkstoši
cilvēku ar varu tikai aizsūtīti nekurienē – dzīvi cilvēki,
kas to nebija pelnījuši. “70 gadus atpakaļ saulīte bija
melnā krāsā, kad no Baltijas valstīm kopumā tika izsūtīti
95 tūkstoši cilvēku. Tas ir prātam neaptverams ļaunums,
ko iepriekšējais režīms ir nodarījis mūsu valstij un
iedzīvotājiem, radot daudz sāpju, ciešanu. Bet tā ir mūsu
pagātne, tādēļ no sirds gribētu izteikt un apliecināt cieņu
visiem cilvēkiem, kas cieta, visiem radiniekiem, kas juta
līdzi. Mēs turpinām dzīvot, celt savu valsti, ticot sev un
savai Tēvzemei. Ceru, ka mūsdienās nekas tāds vairs nav
iespējams, un mēs dzīvosim laimīgi, ar cieņu atceroties
mūsu tautas notikumus. Dievs svētī Latviju!”
Citējot J. Jaunsudrabiņa darbu “Piemini Latviju”,
Latvijas represēto apvienības Saldus nodaļas vadītājs
Egons Snipke pasākuma dalībniekus aicināja turēt Latviju

2

kā vissvētāko dārgumu, ko nekad nedrīkst pazaudēt.
Padomju okupācijas vara vienā naktī spēja sadragāt
un pārraut ģimenes saites, bet tā ir mūsu vēsture. Mums
ir jāmācās no šiem notikumiem, no tās dalībniekiem –
ko nozīmē nepadoties grūtību priekšā, to, cik brīvība ir
vērtīga. Mums ir jābūt pateicīgiem, ka mums ir iespēja
izvēlēties savu un savu bērnu likteni.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Rozentāla skrējienā
rekordliels dalībnieku skaits
16. martā Saldū notika ceturtie Rozentāla skriešanas
svētki, pulcējot vairāk nekā 1000 dalībnieku.
Līdz ar Rozentāla skriešanas svētku startiem oficiāli
tika atklāta jaunā šosejas skriešanas sezona Latvijā.

2019. GADA APRĪLIS
un vēlēja visiem dalībniekiem māksliniecisku un vieglu
skrējienu, kā arī sasniegt savus nospraustos mērķus!
Priekšsēdētāja vietnieks pievienojās sportistiem uz starta
līnijas un veica 5 km distanci.
Visi skrējiena dalībnieki finišā saņēma skaisto Rozentāla
skrējiena medaļu, kas simbolizē krāsu paleti. Muzikālajā
priekšnesumā klātesošos priecēja “Brāļi Grīnbergi” ar
bungu, marimbas un perkusiju priekšnesumu.

Esam gandarīti, ka šajā skrējienā piedalījās sportisti
no dažādām Latvijas pilsētām, kā arī no kaimiņvalsts
Lietuvas – Mažeiķiem, Viļņas un Šauļiem.

Sakām lielu paldies visiem skrējiena dalībniekiem,
atbalstītājiem un organizatoriem par šī pasākuma lielisko
norisi!

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups, uzrunājot dalībniekus, lepojās, ka šis skrējiens
nosaukts mūsu izcilā novadnieka Jaņa Rozentāla vārdā,

Ar rezultātiem var iepazīties: https://skrien.saldus.lv/

Starpnovadu Senioru deju
kopu festivāls
5. KLABDANCIS – 2019
23. martā Druvas kultūras namā notika Starpnovadu
Senioru deju kopu festivāls 5. KLABDANCIS – 2019. Šī
gada festivāla moto bija: “Saldus novads – medus pi
liens Kurzemē!”

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Koncertu vērtēja žūrija, ceļojošo balvu piešķirot Ozol
nieku novada senioru deju kopai “Ozolnieki”, vadītāja
Mārīte Skrinda. Ar SIA “Saldus Druva” atbalstu visi
deju kolektīvi tika apbalvoti ar SIA “Saldus pārtikas
kombināta” konfektēm.
Ļuba Kapteine, festivāla režisore

Pirmais festivāls tika iedibināts 2010. gadā, kad deju
kopa “Druvas seniori” svinēja 10 gadu ubileju. Festivāls
notiek ik pēc diviem gadiem, un viens kolektīvs iegūst
ceļojošo balvu “Klabdancis”, kas ir Druvas kultūras nama
mākslinieces, mākslas maģistres Anitas Zīvertes mākslas
darbs.
Piektajā festivālā piedalījās deju kopas no:
Telšiem “Džiugas”, Kabiles “Kamēr vari”, Kuldīgas
“Kuldīdznieks”, Talsiem “Draudzība”, Ozolniekiem
“Ozolnieki”, Salacgrīvas “Saiva” un Saldus pagasta
“Druvas Seniori”.
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Saldus novada pašvaldības vadība tiekas ar uzņēmējiem
26. martā novada uzņēmēji tika aicināti uz tikšanos
ar Saldus novada pašvaldības vadību.
Tikšanās laikā tika pārrunātas novada aktualitātes,
veicinot uzņēmēju iesaisti un informētību par plānotajām
aktivitātēm pašvaldībā un novadā.
Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone informēja
par realizētajiem un plānotajiem projektiem Saldus novadā.
P/a “Saldus TIKS centrs” direktore Krista Vīndedze
iepazīstināja ar Saldus novada svētku aktivitātēm.
Uzņēmēji ar pašvaldības vadību vienojās, ka šādas
tikšanās notiks arī turpmāk.

Janim Rozentālam – 153
18. martā J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā tika svinēta mūsu izcilā novadnieka, māks
linieka, latviešu glezniecības pamatlicēja Jaņa
Rozentāla 153. dzimšanas diena.
Pasākumā piedalījās arī Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts. Apmeklētājiem bija
iespēja tikties ar J. Rozentāla mazmazmazdēlu – jauno
mākslinieku Ansi Rozentālu, un baudīt viņa mākslu
izstādē “Struktūra”.
Svinīgu gaisotni muzejā radīja muzikāls sveiciens no
“Elemental cello” un svētku kliņģeris.

Ģimenes dienā – koncerts
Zelta ģimenēm
Šogad pavasaris steidzīgs, kā vēl nekad! Skaistā,
plaukstošā un spirdzinoša vēja appūstā laikā 15. maijā
svinam svētkus – Starptautisko ģimenes dienu!
Saldus novads var lepoties ar stiprām ģimenēm. Ir
apzināti 193 pāru, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu. Šogad Zelta kāzas atzīmē pāri, kuri laulājušies
1969. gadā, dimanta kāzas – 1959. gadā. Pasākumā ap
sveikumus saņems zelta un dimanta pāri, kā arī pāri, kuri
laulībā nodzīvojuši 55 un 65 gadus.
15. maijā plkst. 13.00 Avotu ielā 12 gaidīsim vi
sas Zelta ģimenes uz Jums veltītu tematisku koncertu.
Ielūgumus saņemsiet pa pastu, vai tos jums nogādās pa
gastu pārvalžu darbinieki. Ar dziesmām Jūsu sirdis sildīs
grupa “Baltie Lāči” no Rēzeknes.
Dzimtsarakstu nodaļā joprojām gaidām rakstiskus pie
teikumus no pāriem, kuri laulībā stājušies 1969., 1964.,
1959., 1954. gadā u.t.t., lai pāri varētu saņemt pašvaldības
piešķirtu naudas balvu. Iesniegumu var uzrakstīt arī
bērni, mazbērni, pagasta pārvalžu darbinieki.
S. Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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24. aprīlī Tiesībsarga b
 iroja
juristu konsultācijas
Saldus novada iedzīvotājiem

Savukārt no plkst. 12.00 līdz 13.00 notiks seminārs
bibliotekāriem “Īsi par cilvēktiesībām, labu pārvaldību un
tiesībsarga iespējām palīdzēt”, kuru var apmeklēt ikviens
interesents.

24. aprīlī laikā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Saldus pilsētas
bibliotēkā (Saldū, Tūristu ielā 3) ikvienam interesentam
būs iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga biroja ju
ristu konsultācijas par cilvēktiesību, labas pārvaldības
un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties arī semināram
grūtniecēm un mazu bērnu vecākiem par viņu tiesībām
nodarbinātības jomā, kas notiks bibliotēkas telpās no
plkst. 11.00 līdz 12.00. Seminārā stāstīs par to, kas ir
diskriminācija, kā tā var izpausties darba tiesiskajās
attiecībās, kas jādara un kur var vērsties, lai aizstāvētu
savas tiesības.

Konsultācijas ir bezmaksas, un uz tām ir jāpiesakās
iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.

Evita Berķe, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Aicinām pieteikties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus
Aicinām pieteikties asenizācijas
pakalpojumu sniedzējus darbībai
Saldus novada teritorijā.
Pašvaldības prasības, reģis
trējoties asenizatoru reģistrā:
1. Īpašumā vai valdījumā ir
vismaz viens lietošanas kārtībā esošs
asenizācijas līdzeklis (asenizācijas
cisterna), ar kuru faktiski tiks sniegti
pakalpojumi.
2. Transportlīdzekļa nomas līguma
kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav
īpašnieks vai nav minēts kā turētājs
transportlīdzekļa reģistrācijas aplie
cībā.
3.
Transportlīdzekļa
un/vai
asenizācijas cisternas tehniskās

apliecības kopija.
4. Asenizācijas cisterna reģistrēta
CSDD vai traktortehnika reģistrēta
Valsts
tehniskās
uzraudzības
aģentūrā.
5. Noslēgt rakstveida līgumu
ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
(turpmāk – NAI) vai specializēto
notekūdeņu pieņemšanas vietas
īpašnieku
par
decentralizētajās
kanalizācijas
sistēmās
savākto
notekūdeņu
un/vai
nosēdumu
novadīšanu un attīrīšanu.
6. Uz iesnieguma iesniegšanas
brīdi nedrīkst būt nodokļu parādu, tai
skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 eiro.

Saldus novads ir ar
biedrībām un nodibinājumiem
bagātākā Kurzemes pašvaldība
Pēc “Kurzemes NVO centrs” statistikas datiem Sal
dus novadā ir otrs lielākais biedrību un nodibinājumu
skaits – 410 organizācijas, kā arī Saldus novads ir ar
biedrībām un nodibinājumiem bagātākā Kurzemes
pašvaldība uz 1000 iedzīvotājiem.
Tradicionāli Kurzemē visvairāk biedrību un
nodibinājumu ir reģistrēti Liepājā – 1042 organizācijas,
ko var skaidrot ar faktu, ka Liepājas pilsēta ir lielākā
apdzīvotā vieta Kurzemē ar 69180 iedzīvotājiem.

DETALIZĒTĀKU
INFORMĀCIJU SKATĪT:
Saistošie
noteikumi
“Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpo
jumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Saldus pilsētā un Saldus novada
ciemu teritorijās” http://www.saldus.
lv/pasvaldiba/dokumenti12/saistosienoteikumi8/.
Veidlapa reģistrācijai pieejama
Saldus novada pašvaldības mājas lapā
http://www.saldus.lv/pakalpojumi59/
noderigi/.
Pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi:
zane.stencele@saldus.lv.
Tālrunis
uzziņām: 25725244.
Zane Štencele, vides pārvaldības
speciāliste

Savukārt otrs lielākais biedrību un nodibinājumu
skaits – 410 organizācijas ir reģistrētas Saldus novadā,
ar trīs reizes mazāku iedzīvotāju skaitu kā Liepājā –
22 422 iedzīvotājiem, tādējādi Saldus novadu padarot
par biedrībām un nodibinājumiem bagātāko Kurzemes
pašvaldību uz 1000 iedzīvotājiem, laika periodā no 2015.2017. gada, saistībā ar namu apsaimniekošanas biedrību
aktivitāti.
Pārskats sagatavots, izmantojot LURSOFT informāciju
par izmaiņām biedrību un nodibinājumu datos Kurzemes
reģionā.Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa,
biedrības “Kurzemes NVO centrs” valdes priekšsēdētāja
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Domes sēdē apstiprina pagastu pārvalžu nolikumus

28. martā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 42
lēmumprojekti.

Par Saldus novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju tika ievēlēta līdzšinējā
bāriņtiesas vadītāja Solvita Ramona
un par loceklēm tika pārvēlētas
Ausma Maklere, Ginta Ošeniece,
Santa Venska.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 3 “Grozījumi Saldus novada domes
2017. gada 26. oktobra saistošos
noteikumos Nr. 20 “Par sociālajiem
pabalstiem Saldus novadā””, saistošos
noteikumus Nr. 4 “Par apstādījumu
ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību
Saldus novadā”, saistošos noteiku
mus Nr. 5 “Grozījumi Saldus novada
domes 2018. gada 20. decembra
saistošos noteikumos Nr. 32 “Par koku
ciršanu ārpus meža Saldus novadā””,
saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi
Saldus novada domes 2011. gada 28.
jūnija saistošos noteikumos Nr. 14
“Saldus novada kapsētu uzturēšana un
izmantošana””.
Atcēla sociālā dzīvokļa statusu
dzīvoklim Saldū.
Apstiprināja dzīvokļa īres tiesību
izsoles noteikumus dzīvoklim Saldus
novadā.
Atbalstīja Saldus novada paš
valdības projekta “Inovatīvu ideju
meklējumi kompetenču pieejas ie
viešanai Saldus novada pirmsskolās”
iesniegumu programmā Erasmus+.

Atbalstīja Saldus novada paš
valdības Druvas vidusskolas dalību
Eiropas
Savienības
izglītības,
mācību, jaunatnes un sporta prog
rammas Erasmus+ 2. pamatdarbības
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un
labas prakses apmaiņa” (KA2) pro
jektu konkursā, iesniedzot projekta
pieteikumu “Radošie lasītāji”.

Atbalstīja projekta “Strauta foreles
un taimiņa dabiskās atražošanās
iespējas Paksītes upē” pieteikuma
iesniegšanu Zivju fonda pro
jektu konkursā par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai.
Piešķīra līdzfinansējumu 300,00
eiro apmērā biedrības “Latvijas
Multiplās sklerozes asociācija” Sal
dus nodaļas projekta “Kopā būt – tie
ir svētki!” realizācijai, slēdzot līgumu
ar Saldus novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2013. gada 22. augusta lēmumā
“Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
Saldus novada pagastos” (sēdes
protokols Nr. 15, 13.§), grozījumus
Saldus novada domes 2009. gada
17. decembra sēdes lēmumā (sēde
protokols Nr. 17; 25.§) “Par pilsētas
un lauku apvidus zemes piederību,
piekritību un izmantošanu zemes
reformas pabeigšanai Saldus novadā”.

statusu “zemes starpgabals” un
piekritību Saldus novada pašvaldībai.
Izdarīja grozījumus Zvārdes pa
gasta padomes 2008. gada 19.
septembra lēmumā “Par pašvaldībai
piederošās un piekrītošās zemes
izvērtēšanu”, nosakot zemes vienībai
statusu “pašvaldībai piekritīgā zeme”,
pamatojoties uz likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta otrās daļas 1. punktu.
Nodeva SIA “Saldus Komunāl
serviss”
bezatlīdzības
lietošanā
(patapinājumā) pirmsskolas izglītības
iestādes (Parka iela 4G, Ezere, Ezeres
pag., Saldus nov.) ēkā virtuves bloka
telpas.
Apstiprināja vairāku Saldus no
vada pašvaldībai piederošu dzīvokļa
īpašumu izsoles rezultātus, noteica
pircējus un slēdza nomaksas pirkuma
līgumus, kā arī nodeva atsavināšanai
vairākus Saldus novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļu īpašumus.
Pieņēma noteikumus Nr. 1 “Repre
zentācijas un pasākumu izdevumu
uzskaites un norakstīšanas kārtība”.
Noteica dalības maksu Saldus
Sporta skolas organizētajās atklātajās
sacensībās skriešanas disciplīnās
2,00 eiro apmērā (bez PVN) vienam
dalībniekam.

Apstiprināja Saldus novada pagastu
pārvalžu nolikumus.
Noteica nekustamajam īpašumam

Zane Šteina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27

Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 22. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 17, 35.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada
domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu (protokols
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Nr. 2, 11.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 27.² panta piekto daļu (ar
precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2019.
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gada 28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§)).
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. svītrots ar Saldus novada domes 2019. gada
28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
2. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) no
saka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība (turpmāk–
Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (turpmāk - māja) brīvi pieejamo piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§))

3. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada 28.februāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
4. Pašvaldības līdzfinansējums mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts Saldus no
vada pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apmērā un izlietojams attiecīgajā saimnieciskajā gadā,
kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.
5. Mājas brīvi pieejamā piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanas aktivitātes (turpmāk – Projekts) īsteno
šanas laiks nevar pārsniegt 12 mēnešus.
6. svītrots ar Saldus novada domes 2019. gada 28. feb
ruāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE
7. Komisija Noteikumos noteiktajā kārtībā veic
iesnieg umu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par Projekta
apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai
noraidīšanu un informē par to Projekta iesniedzēju.
8. Pēc Komisijas lēmuma par Projekta apstiprināšanu
pieņemšanas, Pašvaldības izpilddirektors slēdz līgumu ar
Projekta iesniedzēju par līdzfinansējuma piešķiršanu.
III. PRASĪBAS PROJEKTA IESNIEDZĒJAM
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piederošo īpašuma daļu;
9.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu
īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā
noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās
daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
9.4. svītrots ar Saldus novada domes 2019. gada
28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
10. svītrots ar Saldus novada domes 2019. gada
28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
11. Divu vai vairāku māju Projekta iesniedzēji, kuru
piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vieno
ties par kopīgu Projekta iesniegšanu. Šajā gadījumā par
Iesniedzēju uzskatāmas attiecīgo māju dzīvokļu kopības.
12. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts,
ja pretendents iepriekšējos divos gados, skaitot no
līdzfinansējuma jauna pieprasījuma iesniegšanas die
nas, piešķirto līdzfinansējumu nav izmantojis noteiktajā
termiņā.
IV. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS
IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS
13. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanas atbalstāmās darbības un atbalstāmās iz
maksas ir šādas:
13.1. zemesgabala labiekārtojuma būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrāde;
13.2 iebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu
būvdarbi (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas
un aprīkojuma elementus);
13.3 bērnu rotaļu laukumu
aprīkojuma elementus);

būvdarbi

(ieskaitot

13.4. zaļo zonu labiekārtošana;
13.5. pagalma apgaismojuma būvdarbi;
13.6. ūdensvada un citu komunikāciju būvdarbi;

9. Projekta iesniedzējs ir Saldus novada administratīvajā
teritorijā esoša daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopība un kura atbilst šādiem nosacījumiem:

13.7. būvdarbi, kas nodrošināšana vides pieejamību
personām ar īpašām vajadzībām.

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§))

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§))

9.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka
par 500 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība
nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības, neņemot vērā
pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

14. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanas neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā
esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai

14.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
14.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
14.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu
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un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti,
maksa par finanšu transakcijām;
14.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma
līdzfinansējuma
saņemšanai
sagatavošanu,
t.sk.
konsultāciju pakalpojumi;
14.5. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
15. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 80% no pro
jekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) vienas mājas pro
jekta īstenošanai.
16. Ja projekta iesniegumu iesniedz divu vai vairāk māju
īpašnieku kopības, Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
90% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) viena
projekta īstenošanai.
V. KONKURSA IZSLUDINĀŠANAS UN
NORISES LAIKS
17. Saldus novada pašvaldība uzaicinājumu iesniegt
pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai izsludina pēc
pašvaldības budžeta apstiprināšanas Saldus novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā, laikrakstā “Saldus
Zeme” un ievieto Saldus novada pašvaldības mājas lapā
www.saldus.lv.
18. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
19. Ja kārtējā gada Saldus novada pašvaldības budžetā
nav paredzēti līdzekļi Līdzfinansējuma saņemšanai,
uzaicinājums iesniegt pieteikumus netiek izsludināts.
VI. PROJEKTA IESNIEGUMA
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
20. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai,
Iesniedzējs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, t.sk.:
20.1. Projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums);
20.2. Būvniecības tāmes (sertificēta speciālista
apstiprināti darbu izmaksu aprēķini) (2. un 3.pielikums);
20.3. Konceptuāla ieceres skice (Būvniecība veicama
atbilstoši 06.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 633
“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”).
21. Ja Projekta iesniedzējs ir divas vai vairākas
dzīvokļu īpašnieku kopības, iesniegumam pievieno
līgumu vai dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopības kop
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sapulces protokolu, kurā dzīvokļu īpašnieku kopības
vienojušās par projekta iesniedzēju, piesaistītā zemes
gabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma
kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§))

VII. PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA
22. Iesniegumu vērtēšanu veic Komisija, kas var
pieaicināt ekspertus.
23. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
24. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
25. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
26. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
27. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada
28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
28. Projekta iesniegumi, kuri izturējuši atbilstības
pārbaudi, pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu.
29. Pēc Projektu iesniegumu atbilstības pārbaudes
Komisija veic projektu iesniegumus vērtēšanu atbilstoši
vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums) un sarindo tos iegūto
punktu secībā.
30. Ja Komisijas atbalstīto projektu kopējais
līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saim
nieciskajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzētos finanšu līdzekļus, Iesniedzējs kalendārā
gada laikā līdzfinansējumu var saņemt, tiklīdz līdzekļi
pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.
VIII. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI
31. Pēc Komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts iesnie
gums vai tas apstiprināts ar nosacījumu, pašvaldības izpild
direktors ar Iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu. Iesniedzēja pienākums ir parakstīt līgumu 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.
Ja Pretendenta kavējuma dēļ 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā līgums nav noslēgts, Pretendents zaudē tiesības slēgt
līgumu
32. Iesniedzējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no darbu
pabeigšanas iesniedz pašvaldībai:
32.1. visu pielīgto darbu un pakalpojumu darbu
pieņemšanas–nodošanas aktu kopijas (uzrādot oriģinālu);
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32.2. rēķinu par Projekta ietvaros veiktajiem darbiem
un pakalpojumiem kopijas (uzrādot oriģinālu).
33. Pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu 30 dienu laikā
no darbu pieņemšanas–nodošanas aktu un rēķinu kopiju
saņemšanas, pārskaitot to uz Iesniedzēja pilnvarotās per
sonas norādīto norēķinu kontu.
34. Iesniedzējs var prasīt avansa maksājumu līdz 50%
no piešķirtā līdzfinansējuma, iesniedzot pašvaldībai
noslēgta darījuma līguma apstiprinātu kopiju par Projekta
realizāciju.
35. svītrots ar Saldus novada domes 2019. gada
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28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 11.§).
36. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc pašvaldības
pieprasījuma ir pienākums rakstiski informēt par Projekta
izpildes gaitu.
37. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu
kvalitātes, apjoma un izmaksu kontroli. Gadījumā, ja
starp iesniegumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām
atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas –
nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas
atšķirības, Komisija ir tiesīga lemt par izdevumu pilnīgu
vai daļēju neattiecināšanu.
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2.2. Saistošo noteikumu “Par
Saldus
novada
pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemes
gabalu labiekārtošanai” (turpmāk–
Noteikumi) mērķis ir labiekārtot
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabo
tu iedzīvotāju dzīves vidi, transporta
kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas un nodrošināt
labiekārtotas vides pieejamību.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Īss projekta
satura izklāsts

1.1.
Noteikumi nosaka kārtību,
kādā Saldus novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai,
līdzfinansējuma
maksimālo apmēru, piešķiršanas
nosacījumus un kārtību, kādā tiek
kontrolēts līdzfinansējuma izlieto
jums.

2.1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 27.² panta otrās
daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība
var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas
īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu
Projekta
īpašniekiem, piešķirot finansējumu
nepieciešamības dzīvojamai mājai piesaistītā zemesga
pamatojums
bala labiekārtošanai. Novada teritorijā
lielākajā daļā esošo daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemes
gabalu infrastruktūra ir nolietoju
sies un prasa lielus ieguldījumus tās
atjaunošanai.
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3.1. Konkrēta Noteikumu finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu
nav iepriekš nosakāma, jo nav
iespējams iepriekš precīzi prognozēt
pieteikumu skaitu, kas tiks iesnie
gti
līdzfinansējuma
saņemšanai.
Līdzfinansējums projektiem tiks
piešķirts to iegūto punktu secībā
līdz maksimālajam šai programmā
paredzētajai summai, kas 2019.
gada budžetā ir plānota 70 000 EUR
apmērā.
3.2. Ja atbalstīto projektu kopējais
līdzfinansējuma apmērs pārsniedz
Plānotā projekta attiecīgajam saimnieciskajam ga
dam pašvaldības budžetā šim
ietekme uz
mērķim paredzētos finanšu līdzekļus,
pašvaldības
Iesniedzējs kalendārā gada laikā
budžetu
līdzfinansējumu varēs saņemt, tiklīdz
līdzekļi pašvaldības budžetā šim
mērķim tiks piešķirti.
3.2. Programma paredzēta kā
ilgtermiņa.
Turpmākā
budžeta
plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo
māju īpašnieku un apsaimniekotāju
aktivitātes izvērtējuma un budžeta
iespējām.
3.3. Saistošo noteikumu izpil
dei nav nepieciešams veidot jau
nas institūcijas, paplašināt esošo
institūciju kompetenci vai veidot jau
nas amata vietas.
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4.1. Uzrunātie daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekotāji
izteikuši
atbalstu
Noteikumu
Uzņēmējdarbības
redakcijai un gatavību pretendēt
vide pašvaldības
uz pašvaldības līdzfinansējumu,
teritorijā
līdz ar to paredzams, ka sagaidāms
pieprasījums saistībā ar teritorijas
labiekārtošanas darbu veikšanu.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

5.1. Pieteikumus izvērtēs ar Saldus
novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu izveidota līdzfinansējuma
vērtēšanas komisija. Lēmumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu vai at
teikumu Komisija pieņems viena
mēnešu laikā no visu Noteikumos
norādīto dokumentu iesniegšanas.
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5.2. Konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas.

Informācija
par
konsultācijām

6.1. Konsultācijas notikušas ar
lielāko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekotāju Saldus novadā – SIA
“Saldus namu pārvalde”.
6.2. Noteikumi apspriesti novada
domes Attīstības un vides aizsardzības
komisijā,
izskatīti
un
atbalstīti
Teritoriālā komitejā.

Domes priekšsēdētājs			

M. Zusts

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Multfilma “Lote un pazudušie pūķi”.
9.04. plkst. 18.00
Biļetes cena: 3 EUR.
Multfilma “Lote un pazudušie pūķi”.
12.04. plkst. 18.00
Biļetes cena: 3 EUR.
Romantiska filma “Blakus”. Biļetes cena:
17.04. plkst. 18.00
3 EUR.
Leļļu teātra izrāde “Trīs ruksīši”. Biļetes
18.04. plkst. 18.00
cena: 4 EUR.
Biļetes var iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu
ielā 3 un 40 minūtes pirms pasākuma sākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā
Izstāde “Ražots Saldus novadā un
Kurzemē”. No plkst. 10.00 līdz plkst.
13.04. plkst. 10.00 15.00 Saldus novada un Kurzmes
uzņēmumu, mājražotāju un meistaru
izstāde. Ieeja izstādē bez maksas.
Saldus novada lietišķās mākslas kolektīvu
13.04. plkst. 11.00
dalībnieku darbu skate izstādes “Ražots
un plkst. 12.30
Saldus novadā un Kurzemē” ietvaros.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Bērnu rotaļu laukumā “Pīļuks”
Košās Lieldienas.
Aicinām ģimenes sanākt kopā Otrajās
22.04. plkst. 11.00 Lieldienās, lai kopā spēlētos, rotaļātos
un veiktu citas jautras izdarības košajos
pavasara svētkos!

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkas
akustiskajā zālē
Franču kvarteta “Spring Rolls” koncerts
“Big Apple’s Flavor”. Ieejas maksa 3
EUR. Biļetes iespējams iegādāties p/a
25.04. plkst. 19.00
“Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3
un 40 minūtes pirms koncerta sākuma tā
norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus novadā
No 29.04. līdz
Latvijas garšu nedēļa Saldus novada
4.05
kafejnīcās un restorānā.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un mākslas skolā
Visu mēnesi
Vēsturiskā izstāde “1984 – 2014”.
Izstāde “Saldus Mākslas skolas nobeigu
No 5.04.
ma darbi 2019” .
Izstādes “Saldus Mākslas skolas Radošo
12.04. plkst. 19.00 eksperimentu nedēļa 2019” atklāšanas
pasākums.
Izstāde “Saldus Mākslas skolas Radošo
No 12.04.
eksperimentu nedēļa 2019”.
Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela
26.04. plkst. 19.00
koncerts. Biļešu cena: 15 EUR.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
JIC “Šķūnis”, Lielajā ielā 3C
9.04. plkst. 15.00

Pasākums “Jaunietis darba tirgū”.

16.04. plkst. 17.00

Dokumentālā filma “No Ghetto līdz
olimpiādei” (ieeja bez maksas)
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PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
26.04. plkst. 15.00 Saldus novada jauniešu diena.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Mazpulcēnu Lieldienu tirdziņš T/C
“Akvārijs”.
Novadnieku pagasta deju kolektīva
“Sadancis” 10 gadu jubilejas koncerts
20.04. plkst. 18.00
Saldus sporta kompleksā. Ieejas maksa:
2 EUR.
Saldus Bērnu un jaunatnes centra
jauniešu kora “AMENO” 10 gadu jubi
27.04. plkst. 18.00
lejas koncerts “Balts ar melnu satikās!”.
Saldus BJC, Lielajā ielā 3B.
27.04.
Lielā Talka Saldus novadā.
KAPELLERU NAMĀ
Visu mēnesi
Ģirta Brumsona gleznu izstāde “Cilvēks”.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
20.04. plkst. 10.00

Lieldienu radošā darbnīca “Zaļā
palodze”.
Nodarbību
cikls
pirmsskolas
un
sākumskolas
audzēkņiem
“Muzeja
Līdz 20.04.
draugs”. Izglītojošās nodarbības muzejā
skatāmajās izstādēs. Pieteikšanās pa tālr.
29357343.
Laimas Jaunskungas keramikas darbu
9.04. – 12.05.
izstāde “Smadzeņu brīvība”.
Zīmējumi ar hennu kopā ar Daci
13.04. plkst. 14.00
Laukmani.
Laimas Jaunskungas 70 gadu jubilejas
27.04. plkst. 13.00
pasākums.
Māla trauku veidošana kopā ar Andru
11.05. plkst. 14.00
Cvetkovu “Black folk pottery”.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Fotogrāfa Sanda Behmaņa fotoizstāde
Visu mēnesi
“Mirkļi”.
Novadpētniecības izstāžu cikla “Sajūtu
Visu mēnesi
mednieki” Saldus fotokluba “Es daru” 4.
izstāde “Melns balts”.
Visu mēnesi
Izstāde “Viss par kaķiem”.
Izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar,
3.04. – 19.04.
šodien, rīt”.
23.04. – 9.05.
Medību trofeju izstāde.
Diskusija par izlasītajām grāmatām “Ar
30.04. plkst. 16.00
grāmatu pie tējtasītes”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
LSSF finālsacensības basketbolā 8.-9.
9.04. plkst. 10.00
klašu grupā Saldus sporta kompleksā.
Saldus volejbola līga Saldus sporta
14.04. plkst. 10.00
kompleksā.
Līdz 20.04.

14.04. plkst. 17.00
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LJBL zēniem U19 Saldus – Ogre Saldus
sporta kompleksā.

17.04. plkst. 20.00
19.04. plkst. 10.00
19.04. plkst. 10.00
25.04. plkst. 10.00
Mēneša pirmajā un
trešajā sestdienā
plkst. 10.00
Mēneša otrajā un
ceturtajā sestdienā
plkst. 10.00
Pēc kalendāra
plkst. 12.00

Novada čempionāta florbolā noslēgums
Druvas sporta namā.
Saldus volejbola līgas noslēguma spēles,
apbalvošana Saldus sporta kompleksā.
Vadakstes kausa izcīņa zolītē Vadakstes
tautas namā.
Saldus sporta skolas atklātais čempionāts
svarcelšanā Saldus sporta kompleksā.
Saldus novada kausa izcīņa dambretē
Saldus sporta kompleksa konferenču
zālē.
Saldus novada kausa izcīņa šahā Saldus
sporta kompleksa konferenču zālē.
Saldus novada čempionāts basketbolā
Saldus sporta kompleksā.
EZERES PAGASTĀ
Ezeres kultūras namā

Lieldienu lustes Ezerē. Radošās
darbnīcas, olu ripināšana, atrakcijas.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Jaunauces tautas namā
21.04. plkst. 19.00 Pasākums “Lieldienu sadancošana”.
21.04. plkst. 21.30 Danči ballē ar grupu “Brekšupekši”.
27.04. plkst. 9.00 Lielā talka.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņu tautas namā
19.04. plkst. 14.00 Lieldienu radošās darbnīcas.
LUTRIŅU PAGASTĀ
21.04. plkst. 12.00

Radošā nodarbība “Rotas no ādas”
Lutriņu klubā.
Bērnu žūrijas noslēguma pasākums
25.04. plkst. 11.00 kopā ar rakstnieci Inesi Pakloni Lutriņu
pamatskolā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kalnu kultūras namā
Ivo Fomina koncerts “Vēlreiz un
vēlreiz…”. Biļešu cena 10, 12, 15 un 18
EUR.
13.04. plkst. 19.00 Biļešu iepriekšpārdošana – SIA “Biļešu
paradīze” kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesu
paradize.lv, kā arī Kalnu kultūras namā.
Lielizrāde ar dziesmām un jokiem “(Ne)
20.04. plkst. 17.00
pareizie dziesmu svētki”.
Lustīgas izdarības Lieldienu garā
21.04. plkst. 11.00
Nīgrandē pie Lieldienu zaķa.
Lustīgas izdarības Lieldienu garā Kalnos
21.04. plkst. 13.00
pie kultūras nama.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
17.04. plkst. 18.00

Visu mēnesi

Saldus PB novadpētniecības izstāde “Kur
sākas lidojums”.

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
Lieldienu pasākums pagasta bērniem
22.04. plkst. 13.00 ar leļļu teātra izrādi “Zaķīšu pirtiņa” un
rotaļām “Mežvidos”.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Lieldienu pasākums “Lieldienu zaķis un
pazudušais olu grozs” Pampāļu pagasta
21.04. plkst. 14.00
parkā. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā
pasākums norisināsies kultūras namā.
Lielā Talka. Pulcēšanās pie pagasta
27.04. plkst. 12.00
pārvaldes.
RUBAS PAGASTĀ, Rubas tautas namā
21.04.
Lieldienu pasākums.
SALDUS PAGASTĀ, Druvas kultūras centrā
13.04 plkst. 17.00

IV Starpnovadu vokālo
festivāls “Aprīļa pilieni”.

ansambļu

Lieldienu svinēšana Druvas parkā.
“Oliņ, boliņ, džimpiņ rimpiņ, kājiņ vējiņ
bunkš!”. Rīko folkloras kopa “Druvas
21.04 plkst. 13.00
Zemturi”. Aicinām piedalīties mazus un
lielus ar krāsainām oliņām un krāsainiem
dzīpariem!
ŠĶĒDES PAGASTĀ, Vadakstes muižas parkā
20.04. plkst. 14.00 Lieldienu pasākums.

VADAKSTES PAGASTĀ, Vadakstes tautas namā
22.04. plkst. 12.00

Sieviešu dienai veltīts pasākums “Rozīt
mana, nātru dārzā”.

ZAŅAS PAGASTĀ, Zaņas skolā
Filma jauniešiem “No Ghetto uz
Olimpiādi”.
Lieldienu jampadracis visai ģimenei. La
21.04. plkst. 10.00 bos laika apstākļos pie skolas, sliktos –
skolas zālē.
ZIRŅU PAGASTĀ, SAC “Citrons”
15.04. plkst. 19.00

14.04. plkst. 10.00 Zirņu sēšana simtajā gada dienā .
Cepuru filcēšanas meistarklase. Meis
19.04. plkst. 13.00 tarklase notiks Lindas Kislinas vadībā,
dalības maksa 10 EUR.
Vadakstes amatierteātra izrāde “Tēva
18.04. plkst. 20.00 meitas” (Danskovīte). Režisore Inta
Jonuša.
ZVĀRDES PAGASTĀ
21.04. plkst. 13.00 Lieldienu pasākums Striķu muižas parkā.
Ģimenes dienas koncerts Striķu kultūras
26.04. plkst. 18.00
namā.
27.04. plkst. 9.00 Lielā talka Striķu centrā un apkārtnē.

Domes vadība tiekas ar Pampāļu pagasta iedzīvotājiem
Pēc marta domes sēdes Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts aicināja iedzīvotājus uz sa
runu Pampāļu pagastā.
Liels prieks, ka arī šī Saldus novada pašvaldības vadības
tikšanās reize ar iedzīvotājiem bija ļoti kupli apmeklēta.
Pagasta pārvaldes vadītājs Gints Homanis konstruktīvi
pastāstīja par pagasta aktualitātēm, svarīgākajiem no
tikumiem, būtiskākajiem paveiktajiem darbiem un
turpmākajiem plāniem. Pampāļnieki ir gandarīti par
noasfaltēto ceļu Pampāļi-Saldus, kā arī ir aktīvi savu
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji. Ar 1. jūniju
Pampāļu katlumāja tiks nodota apsaimniekošanā SIA
“Saldus siltums”, un no 1. septembra Pampāļu pamatskola
būs Pampāļu sākumskola, kur mācības apgūs skolēni
no 1. līdz 6. klasei. G. Homanis informēja, ka turpmāk
nekustamā īpašuma speciāliste-zemes ierīkotāja Sandra
Adakovska apkalpos Pampāļu pagasta administratīvo
teritoriju un iedzīvotājus pieņems pagastā pirmdienās no
plkst. 9.00 līdz 11.00, kā arī informēja par uzskaitvedes
darba laiku pagasta pārvaldē.
Domes priekšsēdētājs informēja iedzīvotājus, ka no
2019. gada 1. jūnija sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Saldus novadā veiks SIA “Eko Kurzeme”, un aicināja
iedzīvotājus līgumus noslēgt līdz 30. aprīlim, lai
uzņēmums varētu plānot atkritumu izvešanas grafikus un
pirms 1. jūnija tos nosūtīt klientiem. Iedzīvotāji līgumus
var noslēgt gan uz vietas pagasta pārvaldē, gan elektro
niski interneta vietnē www.ekokurzeme.lv sadaļā “Pakal
pojumi”.
Tikšanās laikā tika uzdots gana daudz jautājumu gan
pagasta pārvaldes vadītājam Gintam Homanim, gan
domes vadībai – domes priekšsēdētājam Mārim Zustam,
priekšsēdētāja vietniekam Raivim Zīrupam un izpild
direktoram Kristapam Osim. Aktuāli jautājumi bija par
dzīvokļu īres tiesībām un izsolēm, par ceļu greiderēšanu,
par atkritumu izvešanas biežumu, par Pampāļu pagasta
katlu mājas nodošanu SIA “Saldus siltums”. Noslēdzot
tikšanos, domes vadītājs pateicās visiem interesentiem par
aktīvo dalību.
Nākamā Saldus novada domes vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem notiks 25. aprīlī plkst. 19.00 Kursīšu
pagastā!
Atnāc, pajautā un uzzini!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Galvenais, lai bērnam būtu laba sirds
ko bērni sastrādātu, galvenais, lai bērnam būtu laba sirds.
Labdarība ir viens no veidiem, kas palīdz cilvēkiem attīstīt
iejūtību, gādīgumu un līdzjušanu, lai rezultātā izaugtu
bērni ar sirdsapziņu.

Dekori dosies uz labdarības tirdziņu, lai par saziedoto naudiņu tiktu
sarūpētas nepieciešamās lietas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Ģimenes atbalsta dienas centrā katru dienu nāk ap 20
bērnu, lai pavadītu brīvo laiku pēc skolas vai pulciņiem.
Šeit viņiem ir iespēja gan spēlēt dažādas galda spēles,
gan iesaistīties radošajās darbnīcās, gan uzspēlēt aktīvas
spēles, gan arī vienkārši satikties ar draugiem, padzert
tēju, parunāties par aktuālām tēmām.
Bērni nāk no dažādām ģimenēm, tādēļ centrā var
sastapt ļoti pieklājīgus, darboties gribošus bērnus. Var
satikt arī citādākus bērnus, kuriem pieklājības ABC mēs
mācām ikdienas norisēs – atnākot sasveicināties un aiz
ejot atvadīties, lietot pieklājības frāzes – lūdzu, paldies.
Strādājot ar šiem bērniem, esam secinājušas, ka, lai arī

Mūsu darbā gandrīz katru dienu nākas nodarboties ar
labdarību, jo bieži vien kādam bērnam vajag cimdiņus,
citam zeķītes, citam apavus. Mācām bērniem rūpēties
par citiem, vedot viņus uz dzīvnieku patversmi vai ba
rot pīlītes, vai gatavojot dekorus labdarības tirdziņam,
ko rīko Latvijas Bāreņu biedrība. Par savāktajiem
līdzekļiem tiek iegādātas nepieciešamās lietas trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm. Marta mēnesī centra
bērni veidoja dekorus Lieldienām. Šajā procesā iesaistījās
arī Saldus vidusskolas 8. klase kopā ar klases audzinātāju
Egitu Zariņu. Bērni ar rūpīgu attieksmi un prieku ga
tavoja papīra hiacintes un dzijas zaķīšus, un cālīšus.
Aprīļa sākumā tie tiks nogādāti līdz Ogrei, kur lielveikala
“RIMI” telpās notiks labdarības tirdziņš.
Lai padarītu mūsu mazo pilsētu par drošu vietu, kur
dzīvot, audzināsim bērnus tā, lai viņi izaug ar labām
sirdīm. Kopīgi parūpējamies par tiem, kam grūtāk un
atbalstām tos, kam tas nepieciešams! Priecīgas Lieldienas!
Anita Hļevicka, Dienas centra sociālā pedagoģe

Kuldīgas ielā sākta
kanalizācijas tīku izbūve

Darbu pagaidām ir uzsākusi viena brigāde, bet plānots
strādāt ar trīs brigādēm.”

SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs
Jānis Blūms informē, ka Eiropas savienības
ūdenssaimniecības projekta “Saldus ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” ietvaros ir uzsākta kanalizācijas
tīklu izbūve uz Kuldīgas ielas braucamās daļas.

Uz Kuldīgas ielas darbus ir plānots veikt 2 posmos:

Šī projekta ietvaros tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli:
Lejas, Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas, Kalēju,
Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā,
Māras, Vēja, Veides, Mežrūpniecības, Krasta, Smilšu,
Upes, Papardes, Jelgavas, Kalnsētas, Pludmales,
Veidenbauma ielās, Bērzu alejā, kā arī Novadnieku
pagasta Mežvidos, kas būs pirmais pabeigtais posms.
J. Blūms: “Šobrīd zemes sasalums zem ielām ir
samazinājies, un ir iespējams uzsākt darbus uz ielām.
Pirms tam darbi tika veikti zaļajā zonā, kur zeme sasalst
mazāk. Pirmā darbu uzsākšanai tika izvēlēta Kuldīgas
iela, jo drīzumā plānojas Saldus novada pašvaldības
Kuldīgas ielas rekonstrukcijas projekts, un līdz tā
iesākumam kanalizācijas trases izbūvi plānots pabeigt.
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• posms no Stūru un Palejas ielām rotācijas apļa virzienā
līdz Kuldīgas ielai 84;
• posms no Mazās ielas līdz Ausekļa ielai.
Darbu veic divu uzņēmumu konsorcijs “WesLat”.
Sakarā ar uzsāktajiem darbiem Kuldīgas ielā, aicinām
iedzīvotājus pārdomāt savus braukšanas maršrutus un
braukšanai izvēlēties Robežu ielu!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2019. GADA APRĪLIS

Uzsākti būvdarbi Saldus vidusskolas sporta laukumā
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups informē, ka ir uzsākti darbi pie Saldus vidus
skolas sporta laukuma pārbūves, projekta “Saldus
novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana” Nr.8.1.2.0/17/I/027 ietvaros.
Projektā plānota sporta laukuma pārbūve un aprīkošana,
t. sk. skrejceļa, futbola laukuma, tāllēkšanas bedres,
mešanas sektora, šķēršļu joslas, vingrošanas un strītbola
spēles vietas izveidošana. Sporta laukumā ir plānots āra
apgaismojums un labiekārtojums.
Būvniecības darbus veic SIA “Saldus Ceļinieks”.
 bjektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 2019. gada
O
23. augustam.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Nekustamā īpašuma speciālistu pieņemšanas laiki pagastos
Informējam, ka Saldus novada pagastu iedzīvotājiem
turpmāk būs pieejami nekustamā īpašuma speciālistazemes ierīkotāja pakalpojumi uz vietas pagastos.
Speciālisti
garantēs
vienlīdzīgu
pakalpojuma
pieejamību visā novada administratīvajā teritorijā
un centīsies sniegt atbalstu ikvienam klientam, lai
nodrošinātu lietderīgu, racionālu nekustamo īpašumu
izmantošanu, apsaimniekošanu un atsavināšanu.
Nekustamā īpašuma speciālistu-zemes ierīkotāju
galvenie pamatuzdevumi ir:
• konsultēt klientus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas, platību precizēšanas, zemes ierīcības
projektu izstrādes un apstiprināšanas, nekustamo
īpašumu sadales vai apvienošanas, zemes vienību statusu
noteikšanas jautājumos;
• pieņemt fizisko un juridisko personu iesniegumus
par nekustamo īpašumu sadali vai apvienošanu, zemes
ierīcības projektu izstrādi un apstiprināšanu;
• apzināt un izvērtēt pašvaldības nekustamos īpašumus,
pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai;
• pārraudzīt pašvaldības nekustamā īpašuma
izmantošanu, sekot nekustamo īpašumu nomas un īres
termiņiem un nosacījumu izpildei;
• veikt informācijas par pašvaldības nomā nododa
majiem nekustamajiem īpašumiem publiskošanu, regulāru

informācijas aktualizāciju u.c.
Nekustamā īpašuma speciāliste-zemes ierīkotāja –
Sandra Adakovska apkalpos Ezeres, Kursīšu, Nīgrandes,
Pampāļu un Zaņas pagastu administratīvās teritorijas.
Apmeklētājus pieņem:
• Pampāļu pagastā: pirmdienās plkst. 9.00 – 11.00;
• Kursīšu pagastā: otrdienās plkst. 9.00 – 11.00;
• Zaņas pagastā: trešdienās plkst. 9.00 – 11.00;
• Ezeres pagastā: ceturtdienās plkst. 9.00 – 11.00;
• Nīgrandes pagastā: piektdienās Kalnos plkst. 8.00 –
līdz 10.00 un Nīgrandē plkst. 10.30 – 12.30.
Nekustamā īpašuma speciāliste-zemes ierīkotāja –
Gunta Reine apkalpos Jaunauces, Rubas, Vadakstes,
Novadnieku un Zvārdes pagastu administratīvās teritori
jas.
Apmeklētājus pieņem:
• Novadnieku pagastā: pirmdienās plkst. 8.30 – 10.30;
• Jaunauces pagastā: otrdienās plkst. 8.30 – 10.30;
• Vadakstes pagastā: trešdienās plkst. 8.30 – 10.30;
• Zvārdes pagastā: ceturtdienās plkst. 8.30 – 10.30;
• Rubas pagastā: piektdienās plkst. 8.30 – 10.30.
Nekustamā īpašuma speciāliste-zemes ierīkotāja –
Valda Viļuma apkalpos Jaunlutriņu, Šķēdes, Lutriņu,
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• Jaunlutriņu pagastā: trešdienās plkst. 10.00 – 12.00;

Apmeklētājus pieņem:

• Saldus pagastā: ceturtdienās plkst. 10.00 – 12.00;

• Zirņu pagastā: pirmdienās plkst. 10.00 – 12.00;

• Šķēdes pagastā: piektdienās plkst. 10.00 – 12.00.

• Lutriņu pagastā: otrdienās plkst. 10.00 – 12.00;

Līgumu slēgšana
ar SIA “Eko
Kurzeme” par
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
Saldus novadā
SIA “Eko Kurzeme” sadzīves at
kritumu apsaimniekošanu Saldus
novadā veiks no 2019. gada 1. jūnija.
Iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus
līdz 30. aprīlim, lai uzņēmums varētu
plānot atkritumu izvešanas grafikus
un pirms 1. jūnija tos nosūtīt klien
tiem.
Līgumi ar esošo Saldus novada at
kritumu apsaimniekotāju būs spēkā
līdz 31. maijam. Pēc šī datuma atkri
tumu izvešana tiks nodrošināta tikai
iedzīvotājiem, kuri būs noslēguši
līgumus ar SIA “Eko Kurzeme”.
Saldus novada iedzīvotāju ērtībai

SIA “Eko Kurzeme” no 1. aprīļa atvērs
klientu apkalpošanas centru Saldū,
Dzirnavu ielā 30. Tajā iedzīvotāji
varēs gan noslēgt līgumus, gan arī
saņemt klātienes konsultācijas.

Saldus novada pašvaldības Norēķinu
centrā, Striķu ielā 2, vai SIA “Eko
Kurzeme” klientu apkalpošanas
centros Dzirnavu ielā 30, Saldū vai
Ezermalas ielā 11, Liepājā, LV-3401.

Saldus
novada
iedzīvotājiem
tiks nodrošinātas vairākas līgumu
noslēgšanas iespējas:

Esošie sadzīves atkritumu kon
teineri iedzīvotājiem nebūs jāmaina.
Personu apvienības SIA “Eco Bal
tia vide” un SIA “Eko Kurzeme”,
un Saldus novada domes noslēgtais
līgums paredz, ka nešķiroto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa
būs 16,04 EUR/m3 bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN). Maksā ir ie
tverts sabiedrisko pakalpojumu regu
latora apstiprinātais tarifs par atkritu
mu apglabāšanu atkritumu poligonā,
kurā iekļauts arī dabas resursu no
doklis par atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

• no 26. marta līgumus var noslēgt
elektroniski interneta vietnē www.
ekokurzeme.lv sadaļā “Pakalpo
jumi”, izvēloties sadaļu “Jauna
līguma noslēgšana Saldus novadā”.
Autorizācija notiek ar internetbankas
starpniecību. Šobrīd pakalpojums
pieejams Swedbank, SEB banka un
Luminor banku klientiem. Līgumu
noslēgšanu elektroniski nodrošinās
SIA “Eco Baltia vide”.
• no 25. marta līgumus var noslēgt
klātienē, aizpildot līguma veidlapas
Saldus novada pagastu pārvaldēs,

Daiga Buča,
Eco Baltia grupa Preses sekretāre

Paziņojums par pakalpojuma sniedzēja maiņu
Nīgrandes pagastā
Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta
pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada
domes lēmumu, ar 2019. gada 30. aprīli izbeidz sniegt
pakalpojumu dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas
ūdeņu savākšanā Jūsu īpašumam Nīgrandes pagastā.
Līdz ar to tiek izbeigts starp mums noslēgtais līgums
par iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanu.
Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus
par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz 30.04.2019. veikt
Nīgrandes pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitīt Saldus
novada pašvaldības kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu,
droši zvaniet vai rakstiet mums.
Antra Jermuša, Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel.26558453, antra.jermusa@saldus.lv
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SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka ar Sal
dus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr.315 no
17.04.2018. par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal
pojumu sniegšanu Saldus novada pagastos. Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Nīgrandes pa
gasta teritorijā (dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu
novadīšana, attīrīšana) uzsāksim ar 2019. gada 1. maiju.
Pakalpojumu Nīgrandes pagastā sniegsim pa Saldus no
vada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras ir
tādas pašas kā iekasētās Nīgrandes pagasta pārvaldē:
Nīgrandes ciems:
• Dzeramā ūdens piegāde 0.80 euro/m3 bez PVN
euro/m3 ar PVN);

(0,97

• Kanalizācijas izmaksas 0,51 euro/m3 bez PVN
(0,62 euro/m3 ar PVN).

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Kalnu ciems:
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slēgšana.

• Dzeramā ūdens piegāde 0.74 euro/m3 bez PVN
(0,90 euro/m3 ar PVN);
• Kanalizācijas izmaksas 0,57 euro/m3 bez PVN
(0,69 euro/m3 ar PVN).
Sagatavošanās periodā:
• Slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem
(daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar
mājas pilnvaroto personu vai biedrību).
• Uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada
tiem lietotājiem kuriem nav ūdens skaitītāji.
• Apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un
kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām.
• Apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus 2019.
gada aprīļa nogalē, lai uzņemtu rādījumus ar kādiem
pārņemam pakalpojuma sniegšanu.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas
lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss”
iesnieguma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem,
kuri veiks skaitītāja uzstādīšanu/ nomaiņu, atstājot to
Nīgrandes pagasta pakalpojuma punktos, SIA “Sal
dus komunālservis” abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū
vai atsūtot uz e-pastu komunalserviss@saldus.lv
nofotogrāfētā vai ieskanētā veidā, lai raitāk ritētu līgumu

Līgumu slēgšana notiks no 01.04.2019. līdz
30.04.2019. darba dienās no 8.00 – 12.00 un no 13.00–
17.00 abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū, kontakttelefoni
27088306, 63807453.
Nīgrandes pagasta pārvaldes telpās: Nīgrandē
23.04.2019. no plkst. 14.00 – 18.00 un 24.04.2019. no
plkst. 9.00 – 12.00., Kalnos 24.04.2019. no plkst. 13.00–
18.00. un 25.04.2019. no plkst. 9.00 – 12.00.
Ierodoties uz līgumu slēgšanu, ņemt līdzi uzrādīšanai
īpašuma piederības apliecinošu dokumentu, personu
apliecinošu dokumentu, pilnvaru par tiesībām parakstīt
dokumentus, ja tos slēgs cita persona.
Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu
ar SIA “Saldus komunālserviss”, var netikt uzsākta
ūdens padeve ar 01.05.2019. līdz brīdim, kad tiks noslēgts
pakalpojuma līgums.
Jautājumu gadījumā zvanīt
29713718.

Pēterim Dubram, tel.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jānis Blūms ,
SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs

Paldies ģimenes ārstei S
 andrai Pūkainei
29. martā Saldus novada domes priekšsēdētāja viet
nieks Raivis Zīrups pasniedza apbalvojumu “Sal
dus novada domes Atzinības raksts” Lutriņu pagasta
ģimenes ārstei Sandrai Pūkainei par nesavtīgu darbu
un medicīniskas palīdzības sniegšanu Saldus novada
iedzīvotājiem.
Ģimenes ārste ar lielu atbildības sajūtu veica savu dar
bu, šajā darba vietā nostrādājot 37 gadus.
Ģimenes ārste Sandra Pūkaine ir izlēmusi doties pelnītā
atpūtā un pievērsties saviem vaļaspriekiem. Izsakām
pateicību dakterei par nenovērtējamo ieguldījumu Saldus
novada iedzīvotāju labā.

Apbalvojumu “Saldus novada domes Atzinības raksts” Lutriņu pagasta ģimenes ārstei Sandrai Pūkainei pasniedza Saldus novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups

Turpmāk Lutriņu pagastā pacientus pieņems dr. Līga
Bīlāne, kura pārņems dr. S. Pūkaines praksi un aprūpes
teritorijā esošos pacientus. Dr. L. Bīlāne pacientus
pieņems no 1. aprīļa iepriekšējās prakses telpās Skolas 5-2,
Lutriņos. Tālrunis reģistrācijai, pierakstam un uzziņām:
63831363; mob. 26558640.
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Latvijas Basketbola savienība lepojas ar Saldus sasniegumiem
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs atzinīgi
vērtēja Saldus novada sasniegumus basketbolā, kā arī
slavēja Saldus līdzjutēju lielo aktivitāti visās sacensībās.
Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība par
starptautisko sacensību organizēšanu Saldū, kā arī par
iespēju izmantot Saldus sporta infrastruktūru nometņu
rīkošanai. Tika uzsāktas sarunas par 3x3 basketbola lau
kuma izveidi Saldus pilsētā ar jauno segumu, lai Saldus
novada sportisti varētu gatavoties olimpiādei un organizēt
starptautiska mēroga turnīrus.

Saldus novada pašvaldībā viesojās Latvijas B
 asketbola
savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps ar komandu,
lai pārrunātu esošo un turpmāko sadarbību.

Domes vadītājs atbalstīja Latvijas Basketbola
savienības lūgumu par transporta nodrošināšanu Saldus
novada basketbola komandām uz FIBA Eiropas sieviešu
basketbola čempionātu Rīgā š.g. jūnijā.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sudraba piemiņas karotītes saņem 62 mazie novadnieki
nākšana pasaulē ir pats skaistākais mirklis dzīvē, lai
gan tas prasa laiku, piepūli, tomēr sniedz neatkārtojamu
gandarījumu, redzot, kā ik dienu bērniņš aug, mācās un
izzina pasauli, izaudzinot savu bērnu par krietnu cilvēku.
Domes priekšsēdētājs vēlēja saticību ģimenē, jo stipra
ģimene ir pamats visam, cerot, ka bērna nākšana pasaulē
raisīs smaidu un visi pārējie notikumi nāks kā laimes
pievienotā vērtība.

29. marta rītā Avotu ielas 12 zāli pieskandināja mūsu
jauno novadnieku balsis. 2018. gada 2. pusgadā Dzimt
sarakstu nodaļā tika reģistrēti 107 jaundzimušie.
Uz šo pasākumu tika aicināti 62 mazie novadnieki,
kuru vecāki izvēlējās saņemt dāvanu publiskā pasākumā.
Pirmais savu dāvanu saņemt tika aicināts Jānis Matīss,
kura dzimšanas diena ir 2018. gada 18. novembris – mūsu
valsts 100. dzimšanas diena. Saposti savam pirmajam
pasākumam, vecāku rokās viņi saņēma Saldus novada
pašvaldības dāvāto piemiņas balvu – sudraba karotīti ar
Saldus novada ģerboni.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts izteica patiesu
prieku redzot tik daudz jaunu, smaidīgu cilvēku, veltot
vārdus, ka tā ir liela laime, kad ģimenē piedzimst mazulis,
gaidīts, mīlēts un lolots. Arī novada pašvaldība no sirds
priecājas kopā ar jaundzimušo mazuļu vecākiem, turpi
not skaisto tradīciju, pasniedzot piemiņas veltes. Bērniņa

18

Sirsnīgu noskaņu ar dziesmām radīja Lutriņu
bērnudārza “Kāpēcītis” mazie dziedātāji ar savām
skolotājām.
Lūdzam vecākus, kuriem nebija iespēja ierasties uz
pasākumu, saņemt karotīti Dzimtsarakstu nodaļā.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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SIA “Eko Kurzeme” Saldū atver klientu apkalpošanas centru
• O. 10.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
• T. 10.00 - 13.00; 16.00 - 19.00
• C. 10.00 - 13.00 ; 14.00 - 17.00
• Pk. 8.00 – 14.00
Atgādinām, ka klientiem visērtāk līgumus ir noslēgt
elektroniski interneta vietnē www.ekokurzeme.lv
sadaļā “KLIENTU SERVISS”, izvēloties sadaļu “Jauna
līguma noslēgšana Saldus novadā”. Līgumu noslēgšanu
elektroniski nodrošinās SIA “Eko Kurzeme” partneri SIA
“Eco Baltia vide”.
SIA “Eko Kurzeme” no 1. aprīļa Saldus novada
iedzīvotājiem piedāvā iespēju noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumus vai saņemt konsultācijas arī
klātienē Klientu apkalpošanas centrā, Dzirnavu ielā 30.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
• P. 10.00 - 13.00; 14.00 - 17.00

Tāpat līguma veidlapas pieejamas arī Saldus novada
pagastu pārvaldēs, Saldus novada pašvaldības Norēķinu
centrā, Striķu ielā 2.
Saldus
novada
iedzīvotājus
nepieciešamības
gadījumā aicinām vērsties SIA “Eko Kurzeme” Klientu
apkalpošanas centrā pa tālr. 22022418 vai rakstīt e-pastu
info@ekokurzeme.lv.
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Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 101. 2019. gada 5. APRĪLIS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis: 63807280. E-pasts: zane.steina@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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