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Pašvaldības nosaukums  Saldus novada pašvaldība 
Adrese     Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV – 3801 
Reģistrācijas numurs     LV Nr. 90009114646 
Datums    2009.gada 2.jūlijs 
Pārskata periods   2009.gads 
Pašvaldības vadītāja   Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa  
     no 2009.gada 1.jūlija l īdz šim brīdim 
Pamatinformācija 
 

Saldus novada administratīvās teritorijas pašvaldība ir Saldus novada dome.  
Saldus novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums (teritoriālās vienības): Saldus 

pilsēta, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, 
Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes 
pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts. Saldus novada 
pašvaldības administratīvais centrs ir Saldus pilsēta. 
  Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - Saldus 
novada dome, turpmāk tekstā - dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo 
struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā 
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā 
un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Dome atbilstoši Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17 (septiņpadsmit) deputātiem. 
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes un aģentūras: 
Iestādes: 
Saldus novada pašvaldība; 
Saldus ģimnāzija; 
Saldus 2.vidusskola; 
Ezeres vidusskola; 
Kalnu vidusskola; 
Druvas vidusskola; 
Saldus vakara vidusskola; 
Saldus pamatskola; 
Jaunlutriņu pamatskola; 
Kursīšu pamatskola; 
Lutriņu pamatskola; 
Nīgrandes pamatskola; 
Sātiņu pamatskola; 
Pampāļu pamatskola; 
Rubas pamatskola; 
Zirņu pamatskola; 
Kurzemītes pamatskola; 
Striķu pamatskola; 
Saldus sākumskola; 
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte”; 
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”; 
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”; 
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 
Saldus speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Cerībiņa”; 
Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis”; 
Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde „Griezīte”; 
Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde „Straumīte”; 
Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Graudiņš”; 
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Cieceres internātpamatskola;  
Rubas speciālā internātpamatskola;  
Saldus mākslas skola;  
Saldus mūzikas skola; 
Nīgrandes mūzikas skola; 
Saldus bērnu un jaunatnes centrs; 
Nīgrandes bērnu un jauniešu centrs „Augšventa”; 
Saldus sporta skola; 
Saldus pilsētas bibliotēka; 
Saldus kultūras centrs; 
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs; 
Veco ļaužu un invalīdu pansionāts ,,Ābeles”; 
Bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis”; 
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
 
Aģentūras: 
Saldus novada pašvaldības aģentūra „SOCIĀLAIS DIENESTS”; 
Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus Tūrisma informācijas centrs”. 
 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Saldus novada teritoriālajās 
vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

1. Ezeres pagasta pārvalde, 
2. Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde ar pakalpojumu sniegšanas vietām 

Jaunaucē un Rubā, 
3. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde ar pakalpojumu sniegšanas vietām 

Jaunlutriņos un Šķēdē, 
4. Kursīšu pagasta pārvalde, 
5. Lutriņu pagasta pārvalde, 
6. Nīgrandes pagasta pārvalde ar pakalpojumu sniegšanas vietām Nīgrandē un Kalnos, 
7. Novadnieku pagasta pārvalde, 
8. Pampāļu pagasta pārvalde, 
9. Saldus pagasta pārvalde, 
10. Vadakstes pagasta pārvalde, 
11. Zaņas pagasta pārvalde, 
12. Zirņu pagasta pārvalde, 
13. Zvārdes pagasta pārvalde. 

 
Domes budžeta iestāde „Saldus novada pašvaldība” ir domes izpildinstitūcija 

(administrācija), kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no: 
izpilddirektora; 
administratīvā departamenta, kura sastāvā ietilpst: lietvedības, juridiskā, saimnieciskā nodaļa; 
finanšu departamenta, kura sastāvā ietilpst: ekonomikas, grāmatvedības nodaļa, norēķinu centrs; 
attīstības departamenta, kura sastāvā ietilpst: plānošanas, projektu vadības, īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa, būvvalde, informācijas tehnoloģiju pašvaldību kompetences centrs; 
izglītības, kultūras un sociālā departamenta, kura sastāvā ietilpst: kultūras un sporta nodaļa, 
izglītības pārvalde;  
dzimtsarakstu nodaļa; 
novada bāriņtiesa. 
pašvaldības policija. 
 
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 
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1. SIA „ Saldus namu pārvalde”; 
2. SIA „Saldus komunālserviss”; 
3. SIA „Saldus siltums”; 
4. SIA „Saldus tirgus”; 
5. SIA „Saldus Zobārstniecība”. 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādā publiski privātā kapitālsabiedrībā: 
1. SIA „Saldus medicīnas centrs”. 
 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 
Saldus novada dome, saskaņā ar pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu pastāvīgi sastādīja, 
apstiprināja un izpildīja budžetu 2009.gadam. 
2009.gadā Saldus novada domes finanšu revīziju veica, revīzijas pārskatu sagatavoja un 
atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza Auditoru firma SIA „Finansists”. 
Saldus novada domes budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) 2009.gada norēķinu slēguma 
bilance, taču to nevar salīdzināt ar 2008. un 2007.gada norēķinu slēguma bilanci, jo novads sāka 
strādāt tikai ar 2009.gada 1.jūliju: 
 
Rādītāji 2009.gads (Ls) 
Budžeta slēguma rezultāti  -199 204 
t.sk. pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts -22752 
t.sk. pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts -361241 
t.sk. pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu  
budžeta izpildes rezultāts 

184789 

 
Nodokļu ieņēmumi: 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis, t.sk. 
- nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, 
- nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, 
azartspēļu nodoklis. 
 
Nenodokļu ieņēmumi: 
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, 
valsts nodevas un maksājumi, maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem, 
ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, 
pārējie nenodokļu ieņēmumi. 
 
Saņemtie maksājumi: 
norēķini ar pašvaldību budžetiem, 
pārējie norēķini, 
maksājumi no valsts pamatbudžeta (mērķdotācijas pedagogu darba algām un specializēto 
izglītības iestāžu uzturēšanai, kultūras pasākumiem), 
maksājumi no citiem budžetiem. 
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Pārskats par Saldus novada domes 2009.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos: 
 

Kods Ieņēmumu avots 2009.gads 
(Ls) 

 Kopā ieņēmumi 18 786 531 
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5456402 
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 606205 
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 470598 
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 135607 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 47504 
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 48484 
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 10843 
10.0.0.0. Sodi un sankcijas 23170 
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 74997 
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma 

pārdošanas 
141363 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 4449260 
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 6468495 
21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 1441529 
 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3087839 
 
Ieņēmumu sadalījumu pa pagastu pārvaldēm var redzēt attēlā. Lielākie ieņēmumi ir budžeta 
iestādei „Saldus novada pašvaldība”, tas ir -58%. 
 

Saldus novada domes ieņēmumu sadalījums pa pagastu pārvaldēm
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Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde

Ezeres pagasta pārvalde

Kursīšu pagasta pārvalde

Lutriņu pagasta pārvalde

Novadnieku pagasta pārvalde

Nīgrandes pagasta pārvalde

Pampāļu pagasta pārvalde

Saldus novada pašvaldība

Saldus pagasta pārvalde

Vadakstes pagasta pārvalde

Zaņas pagasta pārvalde

Zirņu pagasta pārvalde

Zvārdes pagasta pārvalde

 
 
 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm ir tie nodokļi, kurus pašvaldība administrē pastāvīgi un šo budžeta pozīciju izpilde ir tieši 
atkarīga no pašvaldības darba. 
 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšana:  
 
 2009.gads 
Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par zemi    (Ls) 453274 
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (Ls) 436433 
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (%) 96.28 
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Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iekasēšana: 
 
 2009.gads 
Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un 
būvēm    (Ls) 

147622 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (Ls) 128127 
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (%) 86.79 
 
Izdevumu daļu veido izdevumi pašvaldībām noteikto funkciju veikšanai. Pašvaldības budžeta 
izdevumu mērķus nosaka likums „Par pašvaldībām”. Pašvaldību budžets ir nepietiekams, tādēļ 
pašvaldība pati, iespēju robežās, nosaka savas galvenās prioritātes. 
Pašvaldību izdevumu lielāko daļu sastāda izdevumi: 
izglītībai, 
pārvaldei, 
komunālās saimniecības uzturēšanai, 
sociālai nodrošināšanai, 
sporta un kultūras iestādēm, pasākumiem. 
 
Pārskats par Saldus novada domes 2009.gada pamatbudžeta izpildi izdevumos: 
 

Kods Izdevumu avots 2009.gads 
(Ls) 

 Kopā izdevumi 18659787 
01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 1556431 
01.600 Pārējie iepriekš nekvalificētie vadības dienesti 12294 
01.700 Pašvaldības parāda darījumi 436625 
01.800 Vispārēja rakstura transferti 37433 
02.000  Aizsardzība 105 
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 196887 
04.000 Ekonomiskā darbība 446599 
05.000 Vides aizsardzība 98161 
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2187427 
07.000 Veselība 10076 
08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 1424477 
09.000 Izglītība 11120416 
10.000 Sociālā aizsardzība 1132856 
 Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 2954829 
 
Izdevumu sadalījumu pa pagastu pārvaldēm var redzēt attēlā. Lielākie izdevumi ir budžeta 
iestādei „Saldus novada pašvaldība”, tas ir -47%. 
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Saldus novada domes izdevumu sadalījums pa pagastu pārvaldēm
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Pārskats par Saldus novada domes 2009.gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos: 
 
Ieņēmumu avots 2009.gads 

(Ls) 
Kopā ieņēmumi 588589 
Privatizācijas fonds 18024 
Dabas resursu nodoklis 35870 
Valsts budžeta transferti 289509 
Pašvaldību budžeta transferti 238761 
Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 1827 
Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 420953 
 
Pārskats par Saldus novada domes 2009.gada speciālā budžeta izpildi izdevumos: 
 
Kods Izdevumu nosaukums 2009.gads 

(Ls) 
 Kopā izdevumi 788879 
01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas  

institūcijas 
20207 

04.000 Ekonomiskā darbība 259247 
05.000 Vides aizsardzība 16961 
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 492464 
 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 219477 
 
 Pārskats par Saldus novada domes 2009.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 
ieņēmumos: 
Ieņēmumu avots 2009.gads (Ls) 
Kopā ieņēmumi 168718 
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 168718 
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 13529 
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 Pārskats par Saldus novada domes 2009.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 
izdevumos: 
 
Kods Izdevumu nosaukums 2009.gads (Ls) 
 Kopā izdevumi 27424 
01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 36 
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3114 
08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 19347 
09.000 Izglītība 4937 
10.000 Sociālā aizsardzība 2210 
 Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 154823 
 
 Salīdzinoša tabula, kas atspoguļo neatmaksātos debitoru un kreditoru parādus: 
 
 Debitoru parādi Kreditoru parādi 
2009.gads 713 580 11 008 971 
 
Neparedzētie izdevumi 2009.gadā netika plānoti. 
 
 PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN TĀ IZMAIŅAS 
 
Pašvaldības īpašumu struktūra un vērtība 2009.gadā. 
 
Īpašuma veids Uz 01.01.2010. 

(Ls) 
Novērtējums 
 

1. Nemateriālie īpašumi 252497 Bilances vērtība  
2. Pamatlīdzekļi (kopā)  52 959 226  Bilances vērtība  

3. Zeme, ēkas, būves 44 589 945 Bilances vērtība 
4. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 383 314 Bilances vērtība 
5.Pārējie pamatlīdzekļi 4 005 922 Bilances vērtība 
6.Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtie celtniecības objekti 

1 947 646 Bilances vērtība 

7.Bioloģiskie un pazemes aktīvi 2 032 399 Bilances vērtība 
 
PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN SABIEDRĪBĀS 
 
Saldus novada domes līdzdalība radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā: 
 
 
Uzņēmuma nosaukums 

 
Adrese 

Pašu kapitāls  
(Ls) 
uz 01.01.2010. 

 Pašvaldības 
kapitāla 
daļas 
(%) 

SIA “Saldus siltums” Saldus, Mazā iela 6 387726 100 
SIA “Saldus Komunālserviss” Saldus, Skrundas iela 2 1919562 100 
SIA “Saldus namu pārvalde” Saldus, Peldu iela 3 46622 100 
SIA “Saldus tirgus” Saldus, Kuldīgas iela 1 121799 100 
SIA „Saldus medicīnas centrs” Saldus, Slimnīcas iela 3 164733 75 
SIA „Saldus Zobārstniecība” Saldus, Slimnīcas iela 3 11086 100 
PBU „Saldus slimo kase” Saldus, Slimnīcas iela 3 100 100 
BO SIA „Saldus 
uzņēmējdarbības atbalsta 

Saldus, Striķu iela 3 3000 100 
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centrs” 
SIA „Saldus uzņēmējdarbības 
un tūrisma informācijas centrs” 

Saldus, Avotu iela 12 6000 85.71 

KOPĀ  2660628  
SIA „Saldus uzņēmējdarbības 
un tūrisma informācijas centrs” 

Saldus, Avotu iela 12 0 42.86 

BO SIA “Saldus UAC” Saldus, Striķu iela 3 0 50,00 
Kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrības „Nīgrande” 

 1000 37.70 

KOPĀ  1000  
 
 
Saldus novada domes saistību un galvojumu apjomi: 
 
Saldus novada domei uz 2010.gada 1.janvāri saistības par aizņēmumiem sastāda Ls 8 3263 59, 
bet sniegtie galvojumi – Ls 1016930. 
2009.gadā Saldus novada dome ir samaksājusi aizņēmumu pamatsummas Ls 490949.00 apmērā. 
Sadalījumu pa pagastu pārvaldēm var redzēt attēlā.56% no visiem aizņēmumiem atmaksu ir 
veikusi Saldus novada pašvaldība. Aizņēmumu procentu apmaksa Saldus novada domei sastādīja 
2009.gadā – Ls 424 204.00 

Saldus novada aizdevuma pamatsummas apmaksas 
sadalījums 2009.gadā pa pagastu pārvaldēm
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Personāls 

Ņemot vērā Saldus novada pašvaldības struktūru un darba organizāciju, personāla 
uzskaite notiek decentralizēti un daļēji centralizēti. 

Decentralizētā personāla uzskaite notiek katrā pašvaldības iestādē, aģentūrā, izglītības 
iestādē un kapitālsabiedrībā (turpmāk kopā – institūcijas), kuru darbinieki atrodas darba 
attiecībās ar konkrēto institūciju un darba līgumus ar darbiniekiem slēdz attiecīgās institūcijas 
vadītājs. 

Daļēji centralizētā personāla uzskaite notiek budžeta iestādē „Saldus novada pašvaldība”, 
kuras vadība slēdz darba līgumus gan ar pašvaldības darbiniekiem, gan ar novada pakļautības 
institūciju vadītājiem, kā arī Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, kuru vadītāji slēdz 
darba līgumus ar pārvalžu pakļautības institūciju vadītājiem un daļu no attiecīgo institūciju 
darbiniekiem. 

2009.gadā Saldus novada pašvaldības institūcijās nodarbināto skaits: 
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1. darbinieku slodžu skaits (amatiem, kuri ir klasificējami saskaņā ar Valsts un 
pašvaldības institūciju amatu katalogu) - 1113; 

2. pedagoģisko darbinieku slodžu skaits (amatiem, kuri nav klasificējami saskaņā ar 
Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogu) - 640; 

3. kapitālsabiedrību darbinieku skaits nav apkopots, jo kapitālsabiedrību darbu 
reglamentē citi normatīvie akti. 

 
Personāls 2009.gadā 

1. Vispārējā informācija 
Nr. p/k Rādītājs Skaits/ situācijas apraksts 
1. Amata vietu skaits 86 
2.  Faktiskais vidējais darbinieku skaits (6 mēnešu 

skatījumā) 
86 

3. Darbinieku mainība nav notikusi 
 

2. Izglītība 
Nr. p/k Izglītības līmenis Darbinieku skaits % no kopējā 

darbinieku skaita 
1. Augstākā (t.sk. darbinieki ar maģistra, 

bakalaura grādu, augstākā profesionālā, 
2.līmeņa profesionālā augstākā) 

 
44 

51 

2. 1.līmeņa profesionālā augstākā 9 10% 
3. Vidējā - speciālā 13 15% 
4. Vidējā 20 23% 
 Kopā: 86 100% 
             

3. Darbinieku sadalījums pa dzimumiem 
 

Nr. p/k Dzimums Darbinieku skaits % no kopējā 
darbinieku skaita 

1. Sievietes 57 66% 
2. Vīrieši  29 34% 
 Kopā: 86 100% 
 

4. Darbinieku sadalījums pa vecumiem 
 

Nr. p/k Vecums Darbinieku skaits % no kopējā 
darbinieku skaita 

1. Līdz 30 gadiem 15 17% 
2. 30 – 45 gadi 31 36% 
3. 46 – 55 gadi 24 28% 
4. 56 – 62 gadi 13 15% 
5.  Virs 62 gadiem 3 3% 
 Kopā: 86 100% 

Komunik ācija ar sabiedrību un nākamā gadā plānotie pasākumi: 
 

Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus Tūrisma informācijas centrs” (TIC) 
 

Vadītāja Ieva Ančevska. 
 

• Sagatavoti un izdoti šādi tūrisma informatīvie materiāli par Saldu un Saldus rajonu: 
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– „Saldus pilsēta un rajons” – Saldus pilsētas un rajona tūrisma ceļvedis latviešu un angļu 
valodā (A4 izmēra brošūra, 32 lpp., ar apskates objektiem, tūrisma piedāvājumu un 
maršrutiem);  

– „Saldus un apkārtne” rediģēts un papildināts tūrisma ceļvedis latviešu un angļu valodā, 
izdots gada beigās (A4 izmēra brošūra, 32 lpp., ar apskates objektiem, tūrisma 
piedāvājumu un maršrutiem); 

– papildināts „Saldumu tūres” informatīvais buklets.  
• Sadarbojoties ar Kurzemes Tūrisma asociāciju, sagatavoti un izdoti šādi tūrisma informatīvie 

materiāli, iekļaujot kopējos Kurzemes materiālos informāciju par Saldus pilsētu un rajonu: 
– „Kurzeme lieliem un maziem”, 
– „Kurzeme skolēniem”, 
– „Kurzemes karte 2009”. 

• Piedalīšanās Kurzemes Tūrisma konferencē, sagatavojot informāciju par aktualitātēm tūrisma 
un atpūtas jomā Saldus rajonā. 
• Piedalīšanās Kurzemes Tūrisma asociācijas akcijā „Apceļo Kurzemi”, iesaistot tajā Saldus 
rajona tūrisma uzņēmējus un izveidojot attiecīgu piedāvājumu.  
• Darbs Kurzemes Tūrisma asociācijas valdē un mārketinga padomē, izvērtējot aktuālo tūrisma 
situāciju Kurzemē un veidojot jaunas mārketinga aktivitātes Kurzemes tūrisma jomas 
popularizēšanai.   
• Saldus rajona tūrisma uzņēmēju iesaistīšana konkursā „Lielais Jēkabs 2009”, kur Saldus 
rajona uzņēmējiem tika piešķirtas atzinības balvas un 1 nominācija -  Gada labākā tūrisma 
debija”. 
• Dažāda veida informācijas sniegšana un darbs ar apmeklētājiem:  

pavisam 2009. gadā Saldus TIC apkalpoti 4142 apmeklētāji, no tiem 544 bijuši ārzemnieki;  
pa tālruni informēti 1486 klienti; 
vidējais apmeklētāju skaits ziemas sezonā – 10 apmeklētāji dienā, bet vasaras sezonā – 18;  

•  piedalīšanās un darbs tūrisma izstādē „Balttour 2009” Latvijā. 
 

2009. gadā Saldus pilsēta un rajons tika pārstāvēti Latvijā organizētajā starptautiskajā tūrisma 
izstādē „Balttour 2009”. Saldus tūrisma materiāli kopā ar Kurzemes tūrisma materiāliem tika 
nosūtīti un izplatīti arī tūrisma izstādēs „Vivattur 2009” Viļņā un „Tourest 2009” Tallinā, 
popularizējot Saldus rajona un pilsētas tūrisma piedāvājumu.  
• Organizēti „Saldumu svētki” Saldū (2009. gada 16. maijā). Tie notika jau trešo reizi kā 

svinīgs tūrisma sezonas atklāšanas pasākums ar plašu uzņēmēju un amatnieku piedalīšanos. 
Saldus TIC sadarbībā ar Saldus Tūrisma biedrību sagatavoja projektu Saldumu svētku 
kuplināšanai, ieguva līdzekļus no Saldus rajona padomes projektu fonda un CEMEX iespēju 
fonda bezmaksas atrakciju un radošo darbnīcu un akcijas „Iepazīsti Saldus rajonu” 
organizēšanai.  
Kopumā Saldumu svētkus Saldū 16. maijā apmeklēja ļoti plašs apmeklētāju loks – apmēram 

2 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā, t.i., ap 10 tūkstoši apmeklētāju. Tā kā svētki tika reklamēti 
dažādos medijos, tad tajos piedalījās ģimenes ar bērniem, gan no Saldus rajona, gan kaimiņu 
rajoniem. Saldumu svētki izvērsās par īstiem ģimenes svētkiem, kur bija iespējams aktīvi un 
radoši darboties bez uztraukumiem par lielām izmaksām. Svētku norise tika atspoguļota arī 
laikrakstā „Saldus Zeme”. Saldumu svētki jau ir iedibinājuši jaunu tradīciju Saldus rajona 
tūrisma un atpūtas nozarē. Tie ir svētki, kuros tiek svinēta sezonas atklāšana, gan brīvdabas 
kultūras pasākumiem, gan tūrisma sezonai. Tādējādi ir iespēja piesaistīt plašāku apmeklētāju 
loku un sarīkot bagātāku pasākumu. Šogad, atzīmējot tūrisma sezonas atklāšanu, plaši un 
atraktīvi tika parādīts arī tūrisma un atpūtas piedāvājumu klāsts Saldus rajonā – svētkos ar savām 
aktivitātēm piedalījās dažādi tūrisma uzņēmēji – peintbola parks „Dāre”, lauku sētas „Kaijas” un 
„Bieriņi”, atpūtas komplekss „Smuku muiža”, bišu drava „Kāres”, skolēnu grupu piedāvājuma 
„Mazā Jukuma piedzīvojumi Jaunmuižā” veidotāji, kā arī kanoe centrs „Beaver”, Zaņas dabas 
takas vides gidi un Saldus pilsētas gidi. 
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 Šogad svētku rīkošanā aktīvi iesaistījās gan pašvaldību iestādes, gan biedrības, kopīgi 
organizējot svētku koncerta programmu un atpūtas piedāvājumus. 
 Kopumā gan svētku laikā, gan pēc tiem organizatori saņēma daudz uzslavu par 
interesantajām bezmaksas atrakcijām, radošajām darbnīcām, kā arī plašo aktīvo un izzinošo 
nodarbību klāstu. 

• Akcijas „Iepazīsti Saldus rajonu!” projekta sagatavošana un akcijas organizēšana. Akcija 
tika uzsākta Saldumu svētkos un turpinājās līdz 1.oktobrim – tūrisma sezonas 
noslēgumam. Katrs interesents gan Saldumu svētkos, gan visas vasaras garumā Saldus 
tūrisma informācijas centrā varēja saņemt akcijas dalībnieka karti un iesaistīties akcijā, 
apceļojot 20 tūrisma objektus, atrodot tiem atbilstošos vides elementus un atbildot uz 
jautājumiem par tiem. Akcijas organizēšanai tika saņemts finansiāls atbalsts no CEMEX 
iespēju fonda. 

• Tūrisma sezonas noslēguma aktivitāte – orientēšanās sacensības ABC 1. oktobrī Saldū. 
Sacensību dalībnieki izmantoja ar CEMEX iespēju fonda atbalstu izveidotās tūrisma un 
orientēšanās kartes, kas pēc sacensībām ir pieejamas gan Saldus Tūrisma informācijas 
centrā, gan orientēšanās klubā „Saldus”. Kartes arī turpmāk tiks izmantotas kā pamats 
orientēšanās sacensību un tūrisma aktivitāšu organizēšanai. 

• Tūrisma sezonas noslēguma pasākums notika 2.oktobrī Saldus Tūrisma informācijas 
centrā. Pasākumā piedalījās dažādi tūrisma interesenti, gan arī akcijas „Iepazīsti Saldus 
rajonu!” dalībnieki, kas bija nodevuši aizpildītas akcijas dalībnieku kartes. Tās piedalījās 
balvu izlozē un dalībnieki saņēma sponsoru sarūpētās balvas. Pasākuma laikā notika 
akcijas izvērtēšana, uzklausot akcijas dalībnieku vērojumus, vērtējumus un ieteikumus 
par pieredzēto akcijas gaitā. Akcijas dalībnieki vienojās, ka līdzīgi pasākumi jāorganizē 
arī turpmāk, jo tie mudina uzzināt ko jaunu par savu rajonu, izpētīt mazāk zināmas rajona 
vietas un izdarīt pārsteidzošus atklājumus.  

• Ar aktīvu reklāmas un informācijas darbību, piedalīšanos  pilsētu prezentējošos pasākumos 
veidots pozitīvs Saldus pilsētas un rajona tēls:  

- piedalīšanās Saldus radio raidījumos, informējot par tūrisma aktualitātēm- maijā un 
novembrī; 

- piedalīšanās sižeta sagatavošanā raidījumam „Mazpilsētu stāsti” Latvijas radio novembrī; 
- regulāra informācijas sniegšana LTV1 veidotajām Novadu ziņām par Saldus pilsētas un 

rajona aktualitātēm un piedalīšanās ar tūrismu saistītajos sižetos aprīlī, maijā un oktobrī. 
• Papildināts tūrisma pakalpojumu klāsts:  

– tiek piedāvāti jauni ekskursiju maršruti un gidu pakalpojumi;  
– atjaunoti līgumi ar ceļojumu firmām „Impro” un „Relakstūre”, sniedzot iespēju 

iedzīvotājiem iegādāties šo firmu piedāvātos ceļojumus tepat Saldū; 
– sagatavoti jauni, interesanti Saldus suvenīri; 
– apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja Saldus TIC iegādāties arī Saldumu tūres suvenīrus.  

• Sagatavota un papildināta informācija Saldus novada mājas lapai – www.saldus.lv, izveidota 
jauna tūrisma sadaļa un informācija svešvalodās – jaunajai svešvalodu versijai, ko plānots 
atvērt 2010. gadā. 

• Organizētas ekskursijas viesu delegācijām un viesiem. Aprīlī tika organizēta viesu 
uzņemšana no sadraudzības pilsētas Lidingö, organizēts sadarbības jubilejas pasākums un 
jubilejas izstāde. Jubilejas pasākuma ietvaros tulkotas oficiālās delegācijas sarunas (zviedru 
un latviešu valodās). 

• Organizēta un 16.-17. septembrī vadīta ekskursija- pieredzes apmaiņas brauciens Saldus 
rajona tūrisma uzņēmējiem pa Liepājas rajonu un Lietuvu. 

• Noorganizēta un 23. septembrī vadīta ekskursija, lai Saldus novada deputātus iepazīstinātu ar 
Saldumu un Gardumu tūri.  

• Katru mēnesi tiek organizētas Saldus rajona mākslinieku izstādes TIC izstāžu zālē. 
• Visu gadu veikti šādi ikdienas uzdevumi: 

– regulāra informācijas apkopošana un atjaunošana Saldus pilsētas mājas lapā internetā;  
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– pasākumu, kas saistīti ar Saldus tūrisma tēlu, organizēšana un koordinēšana, piemēram, 
Saldumu tūre, Saldumu svētki; 

– informācijas vākšana, apkopošana – gan dažāda veida informācija par Saldus pilsētu un 
rajonu, gan tūrisma objektiem un atpūtas iespējām;  

– darbs sabiedrisko attiecību jomā, t.i., informācijas sniegšana dažādiem medijiem, arī 
interneta portāliem par pasākumiem pilsētā;  

– tūrisma uzņēmēju konsultēšana tūrisma uzņēmējdarbības un mārketinga jautājumos;  
– konsultāciju un informatīvā atbalsta sniegšana ar tūrismu saistītu projektu sagatavošanā 

dažādām organizācijām un rajona pašvaldībām; 
– semināru un apmācību kursu organizēšana Saldus rajona tūrisma uzņēmējiem; 
– piedalīšanās Saldus pilsētas un rajona tūrisma nozares uzņēmēju pakalpojumu kvalitātes 

kontrolēšanā; 
– informācijas sniegšana apmeklētājiem, atbildot uz konkrētiem pieprasījumiem, ne tikai 

klātienē, bet arī telefoniski un ar e-pasta starpniecību;  
– informācijas sniegšana un palīdzība ārvalstu tūristiem:  

o atbildes uz e-pasta vēstulēm, sūtījumi pa pastu;  
o praktiskas informācijas sniegšana, piemēram, par ceļu stāvokli u.c.; 
o palīdzība 2. pasaules karā kritušo piederīgo meklēšanā; 
o palīdzība naktsmītņu rezervēšanā;  

– tūrisma maršrutu sagatavošana individuāliem ceļotājiem un grupām pēc attiecīga 
pieprasījuma;  

– dažādu tūrisma pakalpojumu sniegšana (piem., maršruti, informācija, suvenīri, 
aviobiļetes, ekskursijas un gida pakalpojumi) Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju 
tūristiem; 

– informācijas apkopošana un sistematizēšana par organizācijām,  iestādēm  
un uzņēmumiem, kuri nodrošina vai veicina tūristu apkalpošanu Saldus rajonā, veidojot 
vienotu Saldus rajona tūrisma datu bāzi;  

– reizi mēnesī - piedalīšanās Tūrisma Attīstības valsts aģentūras rīkotajos semināros un 
sanāksmēs TIC darbiniekiem, kā arī piedalīšanās Latvijas kopējo informatīvo materiālu 
izstrādē;   

– dažāda veida sadarbība  ar citiem Latvijas un ārvalstu tūrisma informācijas centriem, 
nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu un piedāvājot apmeklētājiem informāciju 
gan par citiem Latvijas rajoniem, gan ārvalstīm;  

– gada beigās pēc Saldus iedzīvotāju ieteikuma uzsākta biļešu tirgošana uz Saldus kultūras 
centra pasākumiem, noslēdzot savstarpēju vienošanos. 
 

Izglītības pārvalde 
 
Vadītāja Saulcerīte Levica. 
 

2009. gadā Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes darbība plānota un organizēta 
atbilstoši izvirzītajam mērķim - veicināt izglītības kvalitāti un konkurētspēju, nodrošināt efektīvu 
izglītībai piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

Plānota skolu tīkla optimāla attīstība un izstrādāti ieteikumi maksimāli efektīva izglītības 
finansējuma izmantošanai. Sniegta palīdzība izglītības iestādēm, kurās notikušas būtiskas 
strukturālas izmaiņas, mācību procesa kvalitātes uzlabošanai: Jaunlutriņu, Rubas, Nīgrandes 
pamatskolai.  

Organizēta pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, koordinēts un nodrošināts 
metodiskais darbs novadā. Atbilstoši reformas apstākļiem metodiskajā darbā tika izvēlētas šādas 
prioritātes:  

metožu izvēle un mācību procesa organizācija apvienotajās klasēs; 
mūsdienīgu mācīšanās prasmju veidošana; 
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vispārējās vidējās izglītības standartu īstenošana. 
Organizētas pedagogu konferences, metodiskās dienas, mācību priekšmetu metodisko 

apvienību semināri. Darbu ar talantīgajiem skolēniem turpināja mazā matemātikas skola, mazā 
fizikas skola. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti izveidota Harija Potera jauno 
ķīmiķu skola. Izveidotas jauno biologu, ģeogrāfu un informātiķu skolas. 

Turpināta pirmsskolas izglītības attīstība, balstoties uz savstarpējo sadarbību un 
profesionālo pieredzi, veicinot mazo bērnu adoptāciju mācību iestādēs. Organizēta konference 
„Pirmsskolas izglītības vērtības Latvijas izglītības sistēmā”, izstāde „Kas senatni pētī, tas nākotni 
svētī”. Izstrādāti saistošie noteikumi „Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

Ar Eiropas struktūrfondu palīdzību uzsākta vairāku projektu realizācija izglītības jomā: 
2009.gada 6.novembrī Sorosa fonda projekts „Pārmaiņu iespēja reorganizētajām skolām 

Saldus novadā”; 
2009.gada 9.novembrī noslēgts līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju par sadarbību 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”;  

2009. gada 16. decembrī noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ESF 
projekta „Darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālā riska grupu jauniešiem Saldus 
novadā” realizāciju; 

2009. gada 18. decembrī noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ERAF 
projektu „Izglītības iestāžu informatizācija”. 

Notiek regulāra sadarbība ar Valsts izglītības satura centru, organizējot centralizētos un 
necentralizētos valsts pārbaudes darbus, un ar Valsts speciālo izglītības centru, organizējot 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu. 

 

Nīgrandes bērnu un jauniešu centrs ,,Augšventa’’ 
Direktore Aigita Plīta. 
          Nīgrandes bērnu un jauniešu centrā ,,Augšventa’’ joprojām savus talantus un intereses 
attīsta aptuveni 400 bērnu un jauniešu. 
        Esam piedalījušies janvārī rīkotajā audzināšanas un interešu izglītības metodisko materiālu 
skatē, modes deju festivālā Saldus BJC. Ļoti labus rezultātus skatuves runas konkursā sasniedza 
dzejas teātris ,,Kāpēc?’’ un piedalījās arī reģionālajā kārtā Grobiņā. 
        Savukārt martā jau piedalījāmies Kurzemes novada lietišķās un vizuālās mākslas izstādē 
,,Ar vilciņu Rīgā braucu”. Saņēmām gan otrās, gan trešās pakāpes diplomus. Viens no darbiem 
tika izvirzīts uz izstādi Rīgā, kura notiks X Dziesmu un deju svētku laikā. 
        Martā bija teātra diena, kura notika Kalnu kultūras namā un tajā piedalījās teātru pulciņu 
dalībnieki no Kalnu vidusskolas, Nīgrandes pamatskolas, Pampāļu pamatskolas un Rubas 
pamatskolas. 

Rīkojām sacensības basketbolā, volejbolā un futbolā starp skolām, kuras darbojas 
,,Augšventā”. 
         Skolotājas Gunas Meijas vadītā pulciņa dalībnieces piedalījās starptautiskā projektā ,,No 
koraļļu rifiem līdz Baltijas jūrai’’. 
        Sandras Liepiņas audzēknis Arnis Feldmanis radošo darbu konkursā ,,Emocijas Itālijas 
skatījumā” Rīgā ieguva 3. vietu. 
        ,,Augšventas” audzēkņu darbus varēja arī apskatīt Rīgas domē iekārtotajā izstādē 
,,Ziemassvētku noskaņās”, par kuriem saņēmām pateicības. 
         Gada beigās atzīmējām savas pastāvēšanas 10 gadadienu. 
         Aktīvi atbalstām arī pagastu pasākumus, organizējam dažādas radošās darbnīcas, kurās 
piedalās gan bērni, gan pieaugušie. Par tradīciju jau kļuvušas izstādes, kuras iekārtojam par godu 
Latvijas dzimšanas dienai, Ziemassvētkiem, Lieldienām un mācību gada noslēgumam. 
 

Saldus  Bērnu un jaunatnes centrs (Saldus BJC) 
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Direktore Valda Tubina. 
 

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes 
darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Saldus novadā. 

Saldus BJC galvenie uzdevumi: 
organizēt interešu izglītības pedagogu tālākizglītību, izveidot interešu izglītības 

programmu kvalitātes kontroles mehānismu; 
veicināt Saldus novada bērnu un jauniešu iesaistīšanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē, 

sociālo problēmu risināšanā un sekmēt viņu pašiniciatīvu projektu izstrādē un realizācijā sava 
brīvā laika organizēšanai. 

Audzināšanas darba virzieni: klašu audzinātāji un apvienību vadītāji; direktora vietnieki 
audzināšanas jomā. 

Jaunatnes darba virzieni: skolēnu pašpārvalde, skolu avīžu redaktori, skolu muzeji, 
novadpētnieki, sabiedriskās organizācijas, nometnes, jaunatnes darba koordinēšana rajonā. 

Kultūrizglītības virzieni: mūzika, horeogrāfija, teātri, folklora, vizuālā un lietišķā māksla, 
skatuves runa.  

Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas: kultūrizglītības, tehniskās jaunrades, 
sporta, vides izglītības, brīvā laika darbības, jaunatnes darba. 

Centrs īsteno metodiskā darba programmas: interešu izglītībā, audzināšanas darbā, 
jaunatnes darbā. 

Centrs īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 
00011111. 

Centram ir struktūrvienība - Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrs „Šķūnis”. 
Galvenie uzdevumi 2009.gadā: 
- nodrošināt audzināšanas darba nepārtrauktību un pēctecību, izvērtējot pieejamos 

resursus un nosakot galvenos uzdevumus; 
- iesaistīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisēs;  
- saglabāt skolēniem iespējas iesaistīties interešu izglītības programmās, konkursos, 

projektos un citos pasākumos, motivējot viņus lietderīgi pavadīt brīvo laiku un veicinot viņu 
karjeras izaugsmi; 

- rosināt skolēnus iesaistīties brīvprātīgo kustībā, labdarības akcijās, jauniešu 
sabiedriskajās organizācijās, skolas pašpārvaldes darbā; 

- pievērst uzmanību skolēnu veselīgam dzīvesveidam un atbildīgai rīcībai par savu un 
līdzcilvēku veselību un drošību. 

 
2009.gads 
Audzināšanas darbs  
Mērķauditorija: klašu audzinātāji, klašu audzinātāju metodisko komisiju (MK) 

vadītāji, direktoru vietnieki audzināšanas jomā. 
Sadarbībai un atbalstam darbojas direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvā 

padome (8 no novada skolām). Sēdes notiek 1x 2 mēnešos. 
  2009.gadā notika 6 pasākumi audzināšanas darbā-metodisko materiālu skate (12 darbi, 5 

skolas), semināri direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātāju MK vadītājiem. 
 Aktivit ātes Saldus rajona audzināšanas darba metodiķim. - Latvijas mērogā audzināšanas 

darba metodisko vadību organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu 
centrs – 2 x gadā notiek metodisko apvienību vadītāju semināri un 1x pieredzes apmaiņas 
seminārs (2009.gadā Rīgā). 

Jaunatnes darbs 
Darba virzieni: 
Jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrs „Šķūnis”; skolēnu pašpārvaldes, skolu avīžu 

veidotāji, jaunatnes organizācijas, programmas „Jaunatne darbībā” reģionālais koordinators, 
nometņu vadītāji, pasākumi jauniešiem. 
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Pie Saldus BJC jauniešu līdzdalības nodrošināšanai darbojas Saldus Jauniešu dome „Es 
un mēs” (darbojas 20 jaunieši no Saldus novada skolām). Sēdes notiek 1 x 2 nedēļās. 

Vietējo jauniešu organizēti 26 dažādi pasākumi, semināri, kursi, jauniešiem, kuros 
iesaistījās 1187 dalībnieki, kuri aktīvi darbojās arī citos jauniešu organizāciju organizētajos 
pasākumos. 

JIC „Šķūnis” apmeklētāju skaits vidēji 30 – 60 apmeklētāji dienā. 
Starptautiskie jauniešu apmaiņas projekti 2009.gadā- 5, kuros piedalījās 19 jaunieši. 
Aktivit ātes Saldus BJC jaunatnes darba metodiķim/direktora vietniekam jaunatnes jomā 

un jaunatnes darba konsultantam: 
  * Latvijas mērogā skolēnu pašpārvalžu darbību koordinēja IZM VJIC (līdz 01.07.2009.) 

– semināri notika 2 x gadā.  
 * jaunatnes darbu koordinē Izglītības un zinātnes ministrija. 
 Notika profesionālās apmācības pašvaldības jaunatnes darba speciālistiem (1x 2 

mēnešos) 
 Pieredzes apmaiņas un informatīvie semināri  notiek 1 x 2 mēnešos 
 * Programmas „Jaunatne darbībā” reģionālos koordinatorus koordinē JSPA – semināri 

notiek 2 x gadā. 
      Saldus BJC Karjeras centra aktivitātes 2009.gadā- centru apmeklējuši 683 cilvēku, 

t.sk. bērni, jaunieši, vecāki. Aktivit ātes- skolas karjeras darba organizatoru semināri- 2 reizes 
gadā, vecāku diena 7.februārī, karjeras mēnesis Saldū, informatīvas izstādes.  

BJC pulciņi: 
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā darbojas 21 pulciņš ar kopējo dalībnieku skaitu 834. 

Visvairāk dalībnieku ir kultūrizglītības programmā. 2009.gadā notika 52 lieli un mazi pasākumi 
ar kopējo dalībnieku skaitu 1820. 

 

Interešu izglītība novadā. 
 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā 2009.gada 1.jūlij ā, lai sakārtotu 
interešu izglītību Saldus novadā, pie pašvaldības izveidota komisija, kas izvērtēja iesniegtās 
interešu izglītības programmas un veica mērķdotācijas līdzekļu sadali. Lai būtu kvalitatīvs darbs 
interešu izglītībā, visi pedagogi pieņemti darbā Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, kura viena no 
darba funkcijām ir metodiskās palīdzības sniegšana interešu izglītības pedagogiem. Saldus BJC 
apstiprināja 17.38 pulciņu likmes, kuras sadalās: 12.81 uz skolu bāzes, 4.57 tieši BJC. Visa 
interešu izglītības darba organizēšanai apstiprinātas 2 metodiķu likmes. 

Šāds modelis sāka darboties no 2009.gada 1.septembra. 
Pasākumi- 12 novada pasākumi, kuros iesaistījās 2652 bērni un jaunieši.      
Finanšu resursi 2009.gadā: 
Kopējais:                                  Ls 178900  
t.sk. mērķdotācija                     Ls  63759 
  
Saldus BJC personāls 

Amats Skaits 
Direktors 1 
Direktora vietnieki 2 
Metodiķi 2 
Pirmsskolas pedagogi 2 
Interešu izglītības pedagogi līdz 
(31.08.09) 

34 

Interešu izglītības pedagogi ar( 01.09.09.) 75 
Tehniskie darbinieki 8 
Jaunatnes darba konsultants 1 
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Uzdevums 2010.gadam: turpināt iesākto darbu pie X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētku sagatavošanas un norises. 

Saldus  novada pašvaldības  atbalstītie kultūras pasākumi 
Kultūras darba organizatore  Zaiga Upeniece 
 

Saldus novadā kultūras nami strādā Saldus pilsētā, Ezeres, Saldus, Lutriņu, Jaunlutriņu, 
Nīgrandes, Rubas, Jaunauces, Pampāļu, Vadakstes un Zvārdes pagastos. Novadnieku, Šķēdes, 
Zirņu, Zaņas un Kursīšu pagastos kultūras darba organizatori strādā kultūras pasākumiem 
pielāgotās telpās. 

Saldus novada pašvaldība savā darbībā realizē „Saldus rajona kultūras nozares attīstības 
programmu 2008-2015” un „Rīcības programmu kultūras nozares attīstībai Saldus novadā”.  

 Pēc novadu izveidošanās strādājam pie iespējami efektīvas kultūras nozares iestāžu 
savstarpējā sadarbības modeļa pilnveidošanas un visu amatiermākslas nozaru darbības 
saglabāšanas un attīstības. 2009. gadā Saldus novadā darbojās 7 kori:  Saldus kultūras centra 
sieviešu koris „Varavīksne” un senioru koris „Rudenājs”, Saldus novada jauktais koris 
„Saldava”, Ezeres kultūras nama sieviešu koris „Kaprīze”, Kalnu kultūras nama sieviešu koris 
„N īgrande”, Novadnieku pagasta sieviešu koris „Draudzība”, apvienotais Šķēdes, Jaunlutriņu un 
Lutriņu koris. Kultūras namos darbojās šādi deju kolektīvi:  Saldus kultūras centrā deju kopa 
„Bandava”, tautas deju ansamblis „Kursa”, bērnu deju kolektīvs „Dzīpars” /5 vecuma grupas/, 
Druvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „Druva”, senioru deju kolektīvs „Druvas 
seniori”, pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, Jaunauces tautas nama jauniešu deju 
kolektīvs, pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, Novadnieku pagasta jauniešu deju 
kolektīvs. Darbojās 11 vokālie ansambļi – Saldū, Ezerē, Rubā, Jaunaucē, Vadakstē, Lutriņos /2/, 
Saldus pagastā, Nīgrandē, Zaņā, Zirņos. Populāra ir amatierteātru  kustība un darbojas 12 
kolektīvi – Saldū, Ezerē, Rubā, Jaunaucē, Vadakstē, Lutriņos, Saldus pagastā, Jaunlutriņos, 
Šķēdē, Kursīšos, Zaņā /2/. Aktīvas ir folkloras kopas: Pampāļu pagastā „Pampāļi”, Saldū 
„Medainis”, Rubas pagastā „Ruba”. Kvalitatīvi un aktīvi darbojas pūtēju orķestris „Saldus”, 
Tautas lietišķās mākslas studija „Saldus”, J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupa. Bez tam 
kultūras iestādēs aktīvi darbojas Eiropas deju grupas, līnijdeju grupas, interešu klubi, veselīgas 
vingrošanas grupas. 2009. gadā izstrādāta Saldus novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju 
atalgojuma finansēšanas kārtība, kā rezultātā nodrošināts finansējums kolektīvu vadītāju 2010. 
gada sezonas deviņu mēnešu darbam un saglabāta iespēja darboties visiem esošajiem 
kolektīviem /prioritāte - tautas mākslas kolektīvi/. 

2009. gada organizēti vietēja mēroga kultūras pasākumi, tai skaitā konkrēti katrai 
amatiermākslas nozarei, festivāli, svētki: vidējās paaudzes un rajona jauniešu deju kolektīvu 
kopkoncerts, rajona vokālo ansambļu skate, rajona Teātra svētki, rajona koru skate, deju 
kolektīvu skate, rajona koru Ziemassvētku koncerts Sv.Jāņa baznīcā u.c.. Pirmoreiz sadarbība ar 
Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu organizēts koru garīgās mūzikas kopkoncerts 
„Lūgšana”. Gadskārtējos Kultūras darbinieku svētkos nosaukts Saldus novada Gada kultūras 
darbinieks. 2009.gadā šo titulu ieguva Jaunlutriņu tautas nama vadītāja Sandra Medne. Notika 
starptautiskas un valsts nozīmes pasākumi: II Starptautiskais jauniešu deju festivāls Ezerē, 
Kurzemes koru sadziedāšanās Ezerē, Kurzemes novada Dzejas dienas Saldū u.c.. Dzejas 
dienu organizēšanai iegūts atbalsts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, ka 
rezultātā izdots Kurzemes novada dzejnieku kopkrājums „Piedziedājums, visiem kopā 
dziedams”. „CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” projektu konkursā iegūts 
atbalsts projekta „Radi savu lomu pats”, kuru realizēja sadarbībā ar Saldus pilsētas ģimnāziju.  

Sniedzot atbalstu kultūras darbinieku tālākizglītībā, EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana 
Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros realizēta kultūras namu darbinieku un kultūras darbu 
organizatoru apmācība datorzinību jomā. 

Saldus novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas kultūras nozares darbības virzieni 
2010.gadā: 
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1. kultūras darbinieku tālākizglītības un metodiskās funkcijas nodrošināšanai samazināta 
finansējuma apstākļos vērība veltīta kultūras darbinieku tālākas izglītošanas un metodiskās 
apmācības tuvināšanai novadam. Speciālistus un lektorus aicināsim uz novada semināriem. 
Īpašais sezonas akcents: jauna aktivitāte inovatīvu ideju realizēšanai visās novada kultūras 
iestādēs. Plānots Saldus novada kultūras iestāžu konkurss „Tradīcija un inovācija”; 
2. Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanas funkcija, lai nodrošinātu šo svētku 
nepārtrauktību, iesaistītajiem kolektīviem plānotas aktivitātes: konkursi, koncerti, skates Saldus 
novadā, kā arī dalība reģiona un republikas nozīmes aktivitātēs. Sadarbībā ar koru virsdiriģentu 
un deju kolektīvu virsvadītāju plānoti repertuāra apguves semināri. Pasākuma plānā ietvertas 
visas amatiermākslas nozares un uzstādīti kvalitāti veicinoši darbības mērķi;    
3. oriģinālpasākumi un kultūras tradīciju saglabāšanas funkcija - kultūras nozarē pasākumi 
tradicionāli tiek plānoti tā, lai to norises vietas būtu ne tikai pilsētā, bet arī lauku kultūras namos. 
Tas paaugstina kultūrvides kvalitāti visā novadā, aktivizē iedzīvotājus un rada daudzveidīgāku 
kultūras produktu. Valsts nozīmes pasākumu organizācijā izveidojusies laba sadarbība ar 
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru. Ar aģentūras atbalstu augustā tiek plānots II 
Starptautiskais Saldus pūtēju orķestru festivāls. Īpašais gada oriģinālpasākums būs Saldus 
novada I Keramiķu plenērs un tā noslēguma pasākums „Podu ugunsdziesma”;  
4. kopš 1999.gada Saldus rajona padome iedibināja Edgara Dunsdorfa prēmiju par augstvērtīgu 
devumu izglītībā un pētniecībā. 2010.gada novembrī kārtējo reizi tiks meklēts prēmijas kandidāts 
Saldus novadā. 
  2009.gadā tika iesākti un 2010.gadā turpināsies divi kultūras nozarei nozīmīgi projekti. 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, projekta „Informācijas tehnoloģijas – kultūras pakalpojumu 
pilnveidei Saldus novadā” ietvaros 12 pagastu kultūras darbinieki iegūs jaunu datortehniku, kā 
arī modernu prezentācijas tehniku novada kultūras aktivitāšu mūsdienīgai organizēšanai. 
Savukārt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kultūras inovācijas – 
jaunas pārrobežu sadarbības iespējas pašvaldībām” ietvaros plānotas apjomīgas un vispusīgas 
kultūras aktivitātes - mūsdienu deju festivāls, dzejas un fotogrāfiju izdevums, dzejas teātris, 
kultūras darbinieku apmācība mūsdienu IT jomā, meistardarbnīcas mākslas skolas skolotājiem, 
mākslas darbnīcas bērniem, radošās darbnīcas dzejniekiem, fotogrāfiem, deju kolektīvu 
vadītājiem un citas aktivitātes. 
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Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 
  
Direktore Ina Behmane. 
 

Līdz 2009.gada 1.oktobrim sociālo darbu katra pašvaldība organizēja patstāvīgi. 
2009.gada 1.oktobrī tika izveidota Saldus novada p/a „Sociālais dienests”. Aģentūrai ir savs 
nolikums un Pārvaldes līgums ar Saldus novada domi.  

Aģentūras galvenās funkcijas ir koordinēt, plānot, organizēt un sniegt sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai 
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā. 

Aģentūra strādā Saldū, Dzirnavu ielā 1. Kontakttālrunis: 63881666. Klientu pieņemšana 
notiek divas dienas nedēļā: pirmdienās no plkst. 900 līdz 1200 un 1300 līdz 1800; 

        ceturtdienās no plkst. 800 līdz 1200.  
Aģentūras struktūra organizēta pēc klientu pieprasījuma principa, atbilstoši sociālajām 

grupām un to vajadzībām. Galvenie uzdevumi - sniegt sociālo palīdzību Saldus novada 
trūcīgajām un sociāli maznodrošinātām personām, veicināt šo personu līdzdalību savu problēmu 
risināšanā; veikt sadarbību un koordināciju ar valsts, pašvaldības, biedrību un dibinājumu, 
nevalstiskajām organizācijām, bāriņtiesu; nodrošināt iedzīvotājus ar institucionālo un alternatīvo 
aprūpi; nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu invalīdiem, īslaicīgi un 
ilglaicīgi slimiem cilvēkiem; veikt sadarbību ar primārās aprūpes ārstiem, slimnīcu u.c. 
ārstniecības iestādē; sniegt profesionālu sociālo palīdzību un atbalstu ģimenēm ar bērniem un 
jauniešiem, kuriem ir sociālas problēmas un kuras nespēj pārvarēt dzīves grūtības pašu spēkiem 
bez sabiedrības atbalsta; 
Aģentūras darbu vada direktors, kuram pakļauti direktora vietnieks, grāmatvedis, sekretāre-
lietvede, saimnieciskās darbības organizators, speciālists darbā ar nevalstiskām organizācijām un 
jauniešiem, seši sociālie darbinieki, kuri strādā ar klientiem. Līdz 2009.gada 31.decembrim 
novada pārvaldēs strādājošie sociālie darbinieki tiek nodrošināti ar metodisko vadību. 

Gada laikā Aģentūrā savu studiju praksi apguva 8 topošie sociālie darbinieki. 
Aģentūrai ir divas struktūrvienības: Sociālā dzīvojamā māja un Ģimenes atbalsta dienas 

centrs.  
2009. gada plānotais kopējais budžets Ls 239159.00 no tā Ls 91134.00 pabalstiem.  

       Gada laikā kopā izskatīti un darbam uz nodaļām novīzēti 1123 dokumenti. 
       Sagatavota tehniskā specifikācija un noorganizēts 1 publiskais iepirkums – Vispārīgie 
būvdarbi Energoefektivitātes paaugstināšanai Sociālajā dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 2a par 
summu Ls 13890.88 bez PVN.   

Ar 2009. gada 1. februāri uzsākām īstenot UNITED NATIONS Office on Drugs and 
Crime grantu shēmas projektu ”HIV un atkarību profilaktiskā kabineta izveide Saldus pilsētā”. 
Tā finansējums Ls 9775.00. 
 2009.gada februārī tika iekārtots un aprīkots kabinets apmeklētāju pieņemšanai, tika 
izstrādāts speciālistu darba plāns. 
 Pirmajā pusgadā notikusi darbinieku apmācība, pieredzes apmaiņa un kvalifikācijas 
celšana. Darbinieki bijuši pieredzes apmaiņā Kuldīgas atkarību profilakses punktā. Sociālā 
darbiniece papildinājusi savas zināšanas pieredzes apmaiņas vizītē Zema sliekšņa centru (ZSC) 
tīklojuma darbiniekiem Viļņā. Ir apmācīti divi brīvprātīgie, kuri iesaistās jaunu klientu 
identificēšanā. Otrā pusgadā sākās intensīvs darbs klientu piesaistē. 
       Jūlija mēnesī tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projekts „Saldus novada Sociālā dienesta ēkas pieejamības uzlabošana 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem”. 
       2009.gada 13.februārī Aģentūrā bija LRLM Sociālo pakalpojumu pārvaldes sociālo 
pakalpojumu kontroles daļas pārbaude par Aģentūras darbības atbilstību LR Sociālo 



 21

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un MK not. Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem” prasībām. 

Sociālā darba rādītāji Ģimenes atbalsta nodaļā 
2009.gadā sociālais darbs tika veikt ar 71 sociālā riska ģimeni, kurās tik konstatētas 

dažāda rakstura sociālās problēmas. 
Ņemot vērā iestādes ģeogrāfisko novietojumu, ģimenes aktīvi ierodas ĢAN uz 

konsultācijām. Tās sniegtas klātienē 630 ģimenēm, telefoniski 1201 gadījumā. 
Vēl viens būtisks rādītājs ir apsekošanas dzīvesvietā, šajos skaitļos parādās gan 

pirmreizējā ģimenes apsekošana, gan atkārtotas vai arī ierašanās ir pēc kāda saņemta signāla, ka 
ģimenē notiek alkohola lietošana, bērni atstāti vieni vai arī citi gadījumi, kas varētu apdraudēt 
bērna attīstību. Tās veiktas 237 reizes. 

Bērni brīvo laiku var pavadīt Ģimenes atbalsta dienas centrā, kurā iespējams ne tikai 
atpūsties, bet arī piedalīties dažādās tematiskās, izglītojošās nodarbībās. Sadarbībā ar šo centru 
tiek rīkoti kopīgi pasākumi, jo centru galvenokārt apmeklē bērni no trūcīgām, maznodrošinātām 
un sociālā riska ģimenēm. 

 

    Sociālā darba rādītāji Aprūpes nodaļā 
Aprūpes nodaļas darba apjoma raksturojoši lielumi ir apmeklētāju pieņemšanas skaits un 

apsekojumu dzīves vietās daudzums. 2009.gadā tie ir: 
 - apsekojumi mājās – 322, t.sk. jubilāru sveikšana dzīves vietā 153, 
 - tikšanās ar iedzīvotājiem dienesta telpās – 278.  

Reģistrētas 103 telefonu sarunas ar dažādām iestādēm, institūcijas un privātpersonām, 
kurām ir informējošs saturs. 

2009.gadā izstrādāts Nolikums, kas paredzēja pirkt aprūpes pakalpojumu no sertificēta 
individuālā darba veicēja, tādējādi aģentūra pilsētas iedzīvotājiem nodrošināja kvalificētu, 
kvalitatīvāku pakalpojumu. 2009.gadā Valsts nodarbinātības aģentūras Saldus nodaļas 
aprūpētāju kursos iemaņas un zināšanas apguva 12 aprūpētāji. 

2009.gada statistika rāda, ka pilsētā šajā gadā ir 164 jubilāri, kuri atzīmē 80, 85, 90 un 
vairāk nodzīvoto gadu jubileju. Aprūpes nodaļas darba pienākumos ir paredzēts ar ziediem, 
apsveikumu un dāvanu karti sveikt ilggadīgos saldeniekus. Augusta mēnesī, izvērtējot finanšu 
līdzekļus, tika apturēta dāvanu karšu pasniegšana jubilāriem svētku reizē. Līdz 2009. gada 
beigām, kad AĢENTŪRĀ apvienojās Saldus novada visu pagastu sociālā darba speciālisti, 
jubilāru sveikšana notika atsevišķi pēc pagastos dibinātām tradīcijām. 
 

Pansionāts ’’Ābeles” 
 

Direktore  AusmaTurnele 
 

Tālr.63831235, 63831136, Lutriņu pagasta „Ābeles” LV-3861, abeles@saldus.lv 
Saldus novada pašvaldības Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Ābeles” ir lauku 

pansionāts, kas dibināts ar Saldus rajona padomes iniciatīvu 1995.gada nogalē, rajona padomes 
lēmums Nr.80, reģistrācijas numurs 9000051237 Lutriņu pagasta ‘’Ābeles’’ LV-3861, 10 km no 
Saldus. 

Pamatojoties uz pansionāta nolikumu, tajā tiek uzņemti pensionāri, kuriem vecuma vai 
cita iemesla dēļ ir apgrūtināta spēja pašam sevi aprūpēt un kuri izsaka vēlēšanos dzīvot 
pansionātā, I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma. 

Finansējums: 
2008.g. kopā Ls 297045, Saldus rajona padome Ls 230480  pārējais     Ls 66565; 
2009.g. kopā Ls 313007, Saldus rajona padome Ls 226687  pārējais Ls 86320; 
2010.g. kopā Ls 207282, Saldus novada pašvaldība Ls 87196 pārējais Ls 120086. 
Sākotnēji plānotais vietu skaits pansionātā bija 28 iemītnieki. 
Šodien pansionātā dzīvo 50 iemītnieki. 
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Maksa mēnesī par viena klienta uzturēšanos pansionātā no 2009.gada 1.marta un arī 
šodien ar novada pašvaldības lēmumu noteikta 230 lati mēnesī. 

Telpas pansionātā ir daļēji piemērotas pansionāta iemītnieku vajadzībām un pilnvērtīgai 
aprūpei. Pirms pansionāta izveidošanas ēkā bija paju sabiedrības „Lutriņi” kopmītnes. Šodien 
telpas no SIA „Lutriņi” ir atpirktas un ir novada domes īpašums. 

Lielākā daļa dzīvojamās telpas pamatā atrodas ēkas otrajā stāvā ar kopējo platību 427 
m2 un četras istabiņas un vairums palīgtelpas ēkas pirmajā stāvā, ko apguvām pēc 
rekonstrukcijas 1.kārtas un 2. kārtas 2009.gadā. 

Sākotnējā iekļūšana un izkļūšana no pansionāta telpām bija pa vienām kāpnēm, šodien 
pa divām kāpnēm un ar liftu-pacēlāju. 

Šobrīd sava mūža dienas pansionātā pavada ne tikai veci, sevi apkopt nespējīgi cilvēki, 
bet arī jauni cilvēki-invalīdi, pat ģimenes ar garīga rakstura traucējumiem, sākot no 30 gadu 
vecuma. 

Uz 2010.gada 1.janvāri pansionātā dzīvo 50 iemītnieki, no tiem 32 ir sievietes un 18 
vīrieši. Vidējais klientu vecums pansionātā ir 74.3 gadi, sievietēm 81, vīriešiem 62.9 gadi. 

No 50 iemītniekiem vairāk kā trešā daļa ir guļoši, kuriem ir nepieciešama pilna aprūpe. 
Ir klienti ar fiziska, garīga rakstura traucējumiem. Pirmās grupas invalīdi ir 4, otrās grupas 
invalīdi 8, trešās grupas invalīdi 1. 

Pansionātā dzīvo 43 pilsoņi, nepilsoņi. 2009.gadā pansionātā iestājies 21 klients, 
sievietes 15, vīrieši 6. Atskaitīti no pansionāta: miruši 10, atgriezušies ģimenē 2, pārvietoti uz 
citu SAI -1. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi klientiem pansionāta medmāsa sistemātiski sazinās ar 
pansionāta ģimenes ārstu. Reizi vai divas reizes gadā veic visu klientu profilaktisko apskati. Pēc 
ģimenes ārsta nozīmējuma klienti bieži vien tiek vesti pie mediķiem speciālistiem Saldū, 
Kuldīgā, Dobelē, Jelgavā un Rīgā. 

Lai nodrošinātu normālu un kvalitatīvu sociālo aprūpi, ņemot vērā iemītnieku vēlmes un 
vajadzības, pansionātā strādā 23 darbinieki un vēl 4 darbinieki apkures sezonā. 

Līdz 2009.gada beigām profesionālās izglītības kursus apmeklējuši 24 darbinieki un 
apguvuši 526 stundu programmu. Visvairāk studēts personāla un klientu pienākumi, tiesības, 
stress un profesionālā izdegšana, rehabilitācija aprūpes institūcijās, vērtību un enerģiju spēles, 
minimālās prasības un prasības pārtikas apritē uzņēmumos, grāmatvedība, dažādas medicīniskas 
tēmas – slimības un to ārstēšana, darbinieku rīcība un atbildība klientu drošības nodrošināšanā. 

Trīs aprūpētājas turpina mācības P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā, 
apgūstot 1. līmeņa augstāko izglītību sociālā rehabilitētāja kvalifikāciju. 

Divas aprūpētājas 2009.gada pavasarī beidza SIA „Pieaugušo apmācības centra”, (480 
stundas) apmācību iegūstot kvalifikāciju „aprūpētājs”. 

2009.gadā piedalījāmies sporta svētkos, ko organizēja Liepājas rajona pansionāts. 
Darbiniekiem un iemītniekiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni. Pagājušā vasarā  
pabijām Dundagas sociālās aprūpes centrā, iepazīstot gan klientu, gan darbinieku ikdienu, 
salīdzinot mūsu un viņu ikdienu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Vasarā visi kopīgi apmeklējām kaimiņu pilsētu Kuldīgu. Apskatījām jauno Kuldīgas 
tiltu un Ventas rumbu, ielūkojāmies Kuldīgas kāršu muzejā, tad devāmies uz Sabili, pa ceļam 
apskatot Māras kambarus, Sabilē apskatījām šūto leļļu kolekciju, zeķu un kaklasaišu muzeju, 
vīnogulāju kalnu, tālāk ceļš turpinājās uz jūru Mazirbes pusē, kur visi mielojāmies ar svaigi 
kūpinātām butēm, atpakaļ ceļš veda gar Kolkas ragu. 

Gada sākumā priecājāmies par pansionāta rekonstrukcijas 1.kārtas nodošanu, kas tika 
veikta 250 m2 platībā. Lielākie darbi veikti pansionāta 1. stāvā un 36 m2 2.stāvā, bijušās virtuves 
vietā izveidojot istabu guļošiem klientiem ar atsevišķu sanitāro mezglu, papildus ventilatoriem, 
lai uzlabotu tīkamu gaisu atbilstoši klientu vajadzībām. Virtuve pārcelta no 2. stāva uz 1. stāvu, 
izveidojot vienotu virtuves bloku, ierīkojot to atbilstoši pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
Tika uzlabota veļas māja, klientu ēdamzāle, kabinets direktorei, grāmatvedei, sociālajam 
darbiniekam, izveidota kapela un palielināts dzīvojamo istabu skaits. 
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Šodien pamatā ir pabeigta rekonstrukcijas 1., 2. kārta. Visā ēkā izveidota jaudīga 
ventilācijas sistēma, jauna apkures sistēma, nomainīti radiatori. Visai ēkai pabeigta logu 
nomaiņa, iegādātas jaunas ēdiena gatavošanai nepieciešamās tehnoloģiskās virtuves iekārtas – 
plīts, cepešpanna, paplašināta trauku mazgāšanas telpa. Klientu ēdamzāle izveidota pansionāta 1. 
stāvā, līdzās virtuvei, kurā palielinājies vietu skaits par 12. Visā pansionātā atjaunota 
elektroinstalācija. Izveidota jauna galvenā ieeja, atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Izbūvēts 
balkons nodrošinot plašāku un ērtāku vietu invalīdiem un pīpētājiem. Pilnīgi sakārtoti 2.stāva 
sanitārie mezgli. Paplašināts 2.stāva vestibils – atpūtas stūrītis. 1. stāvā izveidota jauna 
nodarbību telpa klientiem. Atremontēts pansionāta 2. stāva koridors. 

Daļēji labiekārtota pansionāta apkārtne, daļa pansionāta teritorijas nožogota.   
Sakārtojot telpas pēc 1. un 2.kārtas rekonstrukcijas, iegādāti jauni skapji noliktavā un 

veļas mājā, nopirkta viena jauna sekcija, 2 nelieli rakstāmgaldi, 2 ēdināmie galdi klientu istabās, 
virtuvē iegādātas 2 nerūsējošā metāla izlietnes, atbilstoši sanitārā dienesta prasībām nopirkta 
jauna veļas mašīna, jauns atpūtas stūrītis, pieci jauni pretizgulējuma matrači, 3 invalīdu 
ēdināšanas galdiņi.  

2010.gadā plānojam pilnībā sakārtot pansionāta jumta seguma vietu, kas savienojas ar 
blakus ēku, uzlabot galvenā piebraucamā ceļa segumu līdz pansionātam, 2. stāvā visām klientu 
istabiņām veikt kosmētisko remontu un nomainīt durvis, kurām nebūtu sliekšņi, kas apgrūtina 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem brīvi pārvietoties. 

Lai pilnībā uzlabotu klientu kvalitatīvu aprūpi un drošību pansionātā, vēl būtu 
nepieciešams uzstādīt ģeneratoru elektropiegādei un ūdens mīkstināšanas un attīrīšanas iekārtas. 

Pansionāta kolektīvs priecāsies, ja atradīsim līdzekļus visa pansionāta nosiltināšanai. 
 

Saldus novada bērnu un ģimenes centrs “Rūķītis” 
Direktore Daina Ābele 

Saldus novada pašvaldības bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis” (turpmāk tekstā Centrs) 
adrese – Melioratoru iela 9, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3861, direktore- 
tālr./fax. 63831154, grāmatvede- 63831152; soc. darbinieki- 63831168, e – pasts 
rukitis@saldus.lv . 

Centrs savu darbību uzsāka 1993.gada jūnijā kā bērnu nams „Rūķītis”, no 1997. gada 16. 
janvāra līdz 2004.gada 1.augustam iestādes nosaukums ir bērnu nams – patversme “Rūķītis”. No 
2004.gada 1.augusta līdz 2009.gada 1.oktobrim iestādi dēvē par Saldus rajona bērnu un ģimenes 
centru „Rūķītis”. 

Ar 2009. gada 1.oktobri Saldus novada pašvaldības bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis” ir 
Saldus novada domes pārraudzībā esoša patstāvīga iestāde kā publisko tiesību juridiska persona, 
kas izveidota kā ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija Latvijas 
Republikā dzīvojošiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un kā 
daudzfunkcionālā krīzes centra institūcija. 

Centrs savā darbībā ievēro LR likumdošanu, Saldus novada pašvaldības lēmumus, kā arī 
iestādes Nolikumu, kuru izstrādāja un apstiprināja 2009.gada 17.decembrī. 

2007.gada 3.augustā reģistrētā pakalpojuma „Ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcija” reģ. Nr. 279, reģistrācijas kods 08466008531131010301 reģistrācijas 
apliecība derīga piecus gadus. Centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija ar 
25 vietām ilgstošajā aprūpē, kur 2009.gada sākumā uzturējās 23 bērni, bet gada pēdējos mēnešos 
17 bērni.  

     
2008.g. 

      
2009.g. 

     
2010.g. 

Sasniegs 18 gadu vecumu         8          5         7 
 
2009.gada 9.martā reģistrētā pakalpojuma „Krīzes centrs” reģ. Nr. 379, piešķirtie kodi: 

0846600879011030303, 0846600879011030305, 0846600879011030430, 
0846600879011030405. Reģistrācijas apliecība - beztermiņa. 
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Daudzfunkcionālā krīžu centra diennakts aprūpe un rehabilitācija nebija nepieciešama 
nevienam klientam no 2010.gada 1.oktobra līdz gada nogalei. Centra darbinieki pildīja krīžu 
centra preventīvā darba funkciju - nodrošināja atbalsta grupas vadīšanu novada 10 aizbildņu un 
audžuģimenēm un viņu bērniem. 

Krīzes centrā uz laiku līdz 1-2 mēnešiem vienlaicīgi var uzturēties 12 klienti.  
 2008.g. 2009.g. 
 Ilgstošā 

aprūpe 
Daudzfunkcionālais 
krīzes centrs 

Ilgstošā  
aprūpe 

Daudzfunkcionālais 
krīzes centrs 

Bērnu skaits iestādē 23       23          
Iestājušies    6       21       1         11 
Izstājušies:        8       17       7         11 
-atgriezušies ģimenē        0        9       0         11 
-aizbildnībā        0        5       0         - 
 - citi iemesli        8        3       7         - 

 
Centra audzēkņi 2009.gada nogalē apmeklēja dažādas izglītības iestādes: Lutriņu 

pamatskolu – 3 bērni, Rubas speciālo internātpamatskolu – 12 bērni, Saldus pilsētas vakara 
vidusskolu – 1 bērns un Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu – 1 bērns.  

Audzēkņiem centrā dienā nodrošināta četrreizēja ēdināšana, medicīniskā, sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija. 

Centra darbība tiek finansēta no Saldus novada pašvaldības budžeta un citu pašvaldību 
iemaksām. 

Centra finansējums 2008.g. 2009.g. 2010.g. 
Rajona padome 194 000.00 144 878.00 - 
Pašvaldību iemaksas 21 156.00 18 534.00 6 164.00 
Novada pašvaldība - - 89 769.00 
Valsts budžeta dotācija   30 000.00 
Ieņēmumi kopā 215 156.00 163 412.00 125 933.00 

Centra galvenie uzdevumi 2009.gadā bija sagatavoties pārejai novadā un ar to saistīto 
uzdevumu veikšanu (dokumentācija, audits, inventarizācijas) un krīžu centra pakalpojumu 
attīstīšanu un valsts programmas vardarbībā cietušiem bērniem ieviešana.   

No 2009.gada 1.oktobra centrā uz 16.2 slodzēm strādāja 17 darbinieki ar atbilstošu 
izglītību. Darbinieku mainība nav notikusi. 5.9% centrā nodarbināto ir vīrieši, 94.1%- sieviešu. 

 
Bāri ņtiesas darbs Saldus novadā 
Priekšsēdētāja Mārīte Pabērza 
       Bāriņtiesa ir Saldus novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura 

strādā pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, nodrošina bērna un rīcībnespējīgas personas 
tiesisko interešu aizsardzību. Novada domes apstiprinātajās pārvaldēs, teritorijās, kurās nav 
zvērināta notāra bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks Civillikumā paredzētajos 
gadījumos sniedz palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī 
izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.  

     Bāriņtiesas darbības teritorijā ietilpst Saldus pilsēta un 14 pagasti. 
     Bāriņtiesas priekšsēdētājs, vietnieks un divi bāriņtiesas locekļi strādā pilnu darba 

slodzi, astoņi locekļi strādā nepilnu darba slodzi, divi - atalgojumu saņem pēc nostrādātajām 
stundām.  

      Līdz 2009. gada 31. decembrim ārpusģimenes aprūpē atrodas 114 bērni – 89 bērni 
dzīvo aizbildņu ģimenēs, 18 aprūpes iestādēs, 7 ievietoti audžuģimenēs.    

      Bāriņtiesas pārraudzībā ir 16 lietas par aizgādnībā esošām personām, 9 par aizgādņa 
iecelšanu mantojumam un 48 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu.  

      Bāriņtiesa 2009. gadā pieņēmusi 166 lēmumus bērnu un rīcības nespējīgo personu 
tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai:  
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12 - par aprūpes tiesību atņemšanu 3 mātēm un 9 tēviem, lēmumi par aprūpes tiesību 
atjaunošanu 2 mātēm, 

6 - par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 5 mātēm, 1 tēvam,   
11 - par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē, 
13 - par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu, 
15 - par nepilngadīgo mantisko interešu nodrošināšanu,  
doti 11 atzinumi pēc rajona tiesas pieprasījuma par viena vecāka atsevišķas aizgādības 

noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, 
13 - par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā, 
12 lēmumi par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas, 
 veikta ģimeņu izpēte, lai dotu atzinumu par personu atzīšanu par adoptētājiem, pieņemts 

lēmums par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un adopciju bērna interesēs,  
pārskata gadā pieņemti 69 citi lēmumi. 
       2009. gadā ir sniegtas 432 konsultācijas, 274 gadījumos pārbaudīti bērna vai citas 

rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļi. 
 
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa 
 
Vadītāja Gaisma Koligina 

 
 Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldību dzimtsarakstu 
nodaļām. Nodaļa savā darbā vadās pēc „Civilstāvokļa aktu likuma”, kas pieņemts Saeimā 
2005.gada 17.martā. Likuma mērķis ir reglamentēt tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu – 
laulību, dzimšanas un miršanas – reģistrācijas jomā. Ministru Kabinets nosaka civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas kārtību.  

 2009. gada 1. septembrī izveidota Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa. 
 
 Dzimšanas 

reģistrācija 
Miršanas 
reģistrācija 

Laulības 
reģistrācija 

Saldus pilsēta 8 mēnešos 
01.01.2009.-31.08.2009. 

 
83 

 
110 

 
54 

Saldus rajona pagastos 8 mēnešos 
01.01.2009.-31.08.2009. 

 
74 

 
100 

 
10 

Saldus novads 4 mēnešos 
01.09.2009.-31.12.2009. 

 
84 

 
120 

 
30 

 
Saldus pilsētas bibliotēka 
Direktore Aija Mežiņa 
Saldus novadā 2009.gadā darbojas 19 vietējās nozīmes bibliotēkas, no kurām 18 ir 

akreditētas. 
Atšķirībā no pēdējo gadu nozīmīgajiem valsts un pašvaldību ieguldījumiem bibliotēku 

attīstībā, 2009.gads ieies vēsturē kā lielo reformu un līdzekļu samazinājumu gads. Populārākais 
vārds šogad ir bijis „griezt” – kā ar skalpeli, tas darīts bez īpašām emocijām visās nozarēs, tai 
skaitā kultūrā, kura taču nav pelnoša… Un neviens ministrs, manuprāt, arī kultūras, nav 
ieklausījies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktora A.Vilka norādījumā par kultūras, ne 
tikai garīgo, bet arī finansiālo pienesumu tautsaimniecībai (ap 2,5 milj. Ls gadā) Diemžēl, kamēr 
pie lemšanas būs ļaudis, kam valsts ir devusi iespēju izglītoties, ekonomiski nostiprināties un tad 
izvirzīties amatos, bet pazudušas vai aizmirstas tādas vērtības kā morāle, godīgums, cilvēcība, 
tikmēr uz neko iepriecinošu nevaram cerēt. Jau gada sākumā kultūras lauciņa virzienā brīdinoši 
iedegās sarkanais signāls: „Valstij pienākuši grūti laiki, arī jums!” Pusgadu bibliotekāri vadīja 
lielā neziņā, cerot, ka pagasta pārvaldes piešķirs kaut nelielu naudu jaunu grāmatu iegādei. 
Redzot un vērtējot esošo finansiālo situāciju valstī, darbinieki priecājās, ka ir darbs. Gada 
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noslēgumā varam konstatēt, ka izmaiņas novados un jaunajās pārvaldēs veido neziņu par rītdienu 
- samazinātas slodzes un darba algas, „nogriezta” nauda jauniem izdevumiem, pasākumiem, 
mācībām, kancelejas precēm, apdraudēti bezmaksas interneta pieslēgumi pagastu bibliotēkās un 
BIS ALISE 4 i versiju izmantošana.  
 Tā kā samazinās ienākumi mājsaimniecībās, iedzīvotāji izmanto arvien vairāk bibliotēkas 
iespējas – bez maksas lasīt grāmatas, žurnālus, izmantot abonētās datu bāzes, skatīties filmas, 
veikt pārskaitījumus internetbankā, sarakstīties draugos un citos portālos, nosūtīt īsziņas uz 
telefoniem, sarunāties ar radiniekiem ārzemēs Skypā. Bibliotekāri secinājuši, ka „uz bibliotēku 
nāk tādi, kas gadiem tur nav kāju spēruši”. Līdz ar to bibliotēku darbības augstākie mērķi - 
kultūras mantojuma saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm, mūžizglītības 
nodrošināšana, informācijas sabiedrības veidošana un citi pakalpojumi, ieguvuši pavisam reālu 
un iedzīvotājiem nepieciešamu saturu. Dažviet bibliotēkas piedāvā līdz šim nebijušas nodarbes, 
kā vingrošana (Emburga, Saldus pagasts), IT interešu klubiņš (Brocēni), rotu gatavošana 
(Novadnieki, Pampāļi), krāsu terapijas mācība (Emburga), ātradīšanas priekšsacensību vieta 
(Druva). Arī šogad rasta iespēja pilnveidot bērnu un jauniešu zonas, piemēram, Pampāļu, 
Šķēdes, Ezeres, Saldus pagasta bibliotēkās. Šķēdes bibliotēkas vadītāja Rasma Virsnīte to 
pamato, kā „bibliotēkas izdzīvošanas” politiku, jo pieaugušie pagastā maz apmeklē bibliotēku, 
bet bērniem tā viena gada laikā kļuvusi par atpūtas un jaunrades centru.   
  2009.gada maijā 11 pagastu bibliotēkas piedalījās akreditācijas procesā, rezultātā 
saņemot akreditācijas apliecības un vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.  

Novads pamatoti var lepoties, ka mūsu izvirzītais bibliotekārs jau otro reizi ieguva 
Kurzemes reģiona „Gaismas nesēja” titulu. LNB Atbalsta biedrības atzinību un dāvanas saņēma 
Lutriņu bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča. Viņa uz gadu pārņēma stafeti Kurzemes 
ceļojošajai balvai Gaismas lukturis, ko bibliotekārei nodeva kolēģe no Pūres.  

Vislabāk bibliotēku 2009.gada darbu abos novados raksturo frāze: „Bibliotēkā nedrīkst 
neko nedarīt!”, kas lasāma Šķēdes bibliotēkas neoficiālajos noteikumos, ko izstrādāja bērni paši. 
Un tiešām – piedāvājums bibliotēkās ir tik plašs, ka spēj tik sekot līdzi jaunumiem un aktīvi 
piedalīties. To apliecina apmeklējumu skaits, kas šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis 
par 80 tūkstošiem. Vidēji katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 19,5 x gadā. Loģiski, ka Brocēnu 
un Saldus pilsētas bibliotēkās šie rādītāji ir vēl lielāki. Bibliotēku krājumi nodrošina ap 30 
dokumentu uz 1 lasītāju. Vidējais izsniegums ir 37,2 vienības, kas apgāž mītu, ka iedzīvotāji 
vairāk lieto datorus nevis lasa grāmatas. Krājumu apgrozība pieaugusi 2x. Protams, arī 
apmeklējums pie datoriem ir palielinājies. Šos rādītājus lielā mērā nosaka valsts ekonomiskā 
situācija.  
 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 

Plašais bezmaksas pakalpojumu klāsts nodrošina arī nozīmīgu lietotāju skaita pieaugumu 
2009.gadā: 
 

Gads Lietotāji B ērni 
2006. 12559 4623 
2007. 11913 4902 
2008. 12055 4396 
2009. 14497 4668 

 
Šogad rajona bibliotēkas no pašvaldību līdzekļiem papildinātas ar 6671 izdevumu 

eksemplāru, noteikt vidējo rādītāju nebūtu objektīvi, jo amplitūda ir milzīga – no 20 izdevumiem 
Jaunaucē līdz 558 Kalnu bibliotēkā (pagastu salīdzinājumā). Arī naudas patēriņš iepirkumiem ir 
ļoti atšķirīgs: no 100 – 400 Ls Jaunauces, Vadakstes, Gaiķu bibliotēkās tas gadā nepārsniedz pat 
100 Ls robežu. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, tad pašvaldību piešķirtie naudas līdzekļi krājuma 
komplektēšanai ir krietni samazinājušies: no 59 674 – 30 305 Ls 2010.gada prognozes ir vēl 
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sliktākas – vidēji gadā bibliotēkas varēs iepirkt ap 100 izdevumiem. Tādēļ ļoti svarīgi ir SBA 
pakalpojumi un bibliotēku savstarpējā kooperācija komplektējot, izmantojot krājumus.  
2009.gadā pagastu 15 bibliotēkās turpinājās iesāktais darbs ar BIS ALISE 4 i versiju. 
Lielākoties, pievienojot jaunieguvumus savam krājumam, kā arī rekataloģizējot vecos 
izdevumus. Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītājs jau pabeidzis krājuma 
rekataloģizāciju un ar 2010.gada janvāri uzsāka iespieddarbu elektronisko izsniegšanu – 
saņemšanu. 
2009.gada noslēgumā abos novados strādāja 52 bibliotekāri, 25 ar speciālo izglītību, 12 ar 
augstāko vai profesionālo citā specialitātē, 15 ar vidējo izglītību. Divi kolēģi ieguva maģistra 
grādu informācijā un bibliotēkzinātnē – Brocēnu bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa un Kursīšu 
pagasta bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons. 
Jaunu novadu izveide bija kā mērķis samazināt nelietderīgus izdevumus, efektīvi izmantot 
esošos resursus, arī bibliotēku jomā. Pusgada laikā bibliotēkas piedzīvoja vairākkārtēju naudas 
līdzekļu samazinājumu algām, krājuma komplektēšanai, semināru apmeklējumam, kancelejas 
precēm, praktiski visām budžeta pozīcijām. No gada sākumā plānotā reāli lietošanā saņemtas 
daudz mazākas summas. Par to liecina skaitļi statistikas atskaitēs (salīdzinājums ar pēdējiem 
trijiem gadiem): 
 

Gads Kopā Pašvaldību līdzekļi 
2006. 284815 275730 
2007. 537536 489072 
2008. 615692 580300 
2009. 399488 381270 

 
Krājumu komplektēšanai paredzētie līdzekļi kārtējo reizi atšķirīgi – no 320 Ls (Līkupēni) līdz 
2789 Ls (Saldus pagasta bibliotēka). 
Pasākumu skaits 2009.gadā bijis ievērojams - 196. Tematika - ļoti plaša un daudzveidīga. Mazu 
finanšu resursu apstākļos, bibliotekāri daudzu norišu realizēšanai pieiet radoši un taupīgi. 
Ciemos aicināti dzejnieki (Lutriņi, SPB, Pampāļi), pirtnieki (SPB), krāsu terapeiti (Emburga), 
gleznotāji (SPB, Saldus pag. b-ka, Kursīši) un citi darba darītāji. 
 
Personāls 
Saldus pilsētas bibliotēkas struktūru 2009.gada sākumā veidoja 31 amata vieta, t.sk. 22 
bibliotekārie darbinieki un 9 tehniskie, no kuriem 1 darbinieks ar nepilnu likmi (0.5). 
Samazinoties iestādes finansējumam, tika samazināts arī darbinieku skaits. Uz 2010.gada 
1.janvāri Saldus pilsētas bibliotēka strādāja 25 darbinieki, no kuriem 18 ir bibliotekārie 
darbinieki, 7 tehniskie, bet 4 tehniskie darbinieki strādā nepilnu darba laiku. 
2009.gadā Saldus pilsētas bibliotēka, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumu, 
iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanā. 
Kopš marta bibliotēkā strādā bezdarbnieks – invalīds, kas apguvis datu ievades operatora 
iemaņas. Prakses laikā šis bezdarbnieks – invalīds papildus apgūtajām datorlietotāja iemaņām 
bija apguvis darbu BIS ALISE. Rodoties iespējai piesaistīt papildus darbaspēku 
rekataloģizācijai, bibliotēka to arī izmantoja. 
No Saldus pilsētas bibliotēkas 18 bibliotekārajiem darbiniekiem 15 ir ar speciālo bibliotekāro 
izglītību ( profesionālais maģistrs – 1, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība – 5, augstākā 
bibliotekārā izglītība (līdz 1993.g.) – 4, profesionālā vidējā izglītība – 5) un 3 darbinieki ar 
izglītību citās jomās. 
  
Komunikācija ar sabiedrību 
Sabiedrības informēšanai izmantotās vizuālās informācijas izvietošanai vietas: 
Informācijas stends ēkas 1.stāva; 
Informācijas stendi bibliotēkas telpās; 
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Informācijas stendi pilsētas publiskajā vidē, iestāžu un uzņēmumu informācijas vidē (Saldus 
tirgus teritorijā, Kuldīgas ielā, Mūzikas skolas stendā, privāto veikalu informācijas vidē). 
Plašsaziņas līdzekļos: 
Saldus rajona laikraksts „Saldus Zeme”, Saldus pilsētas domes informatīvais izdevums; 
Saldus radio.  
Informācijas tehnoloģiju vidē: 
http://biblioteka.saldus.lv; www.salduspilseta.lv; www.saldus.lv; www.biblioteka.lv  
Saldus pilsētas bibliotēka rīko bezmaksas informējošus un izglītojošus pasākumus dažādām 
sabiedrības grupām. Tāpat regulāri tiek veikti bibliotēkas lietotāju interešu pētījumi, apzinot 
esošo pakalpojumu kvalitāti un vēlamos jauninājumus. 
  
Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
2010.gadā Saldus pilsētas bibliotēka plāno: 
turpināt darbu pie fonda kvalitātes uzlabošanas; 
turpināt darbu pie bibliotēkas lietotāju informācījpratības iemaņu uzlabošanas; 
uzsākt bibliotēkas lietotāju datorapmācību kursus elementāro datorlietošanas iemaņu apgūšanai; 
pabeigt fonda rekataloģizāciju un pāriet uz pilnīgu automatizēto lietotāju apkalpošanu; 
uzsākt bibliotēkas attālināto lietotāju apkalpošanu; 
uzsākt darbu pie elektroniskās novadpētniecības datu bāzes veidošanas; 
uzsākt sadarbību ar skolu bibliotēkām darbam BIS SKOLU ALISE; 
izstrādāt vienotu personāla novērtēšanas sistēmu Saldus novada publiskajās bibliotēkās; 
turpināt veikt ikdienas bibliotekāro un bibliogrāfisko lietotāju apkalpošanu, uzlabojot 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 
 
Sporta darbs 
 

Organizatore Elga Grota. 
Adrese: Avotu 12, Saldus, LV 3800, tālr.3807920, FAX 3807910, mob. 9485523, e-pasts 
elga.grota@saldus.lv 
 

Sporta nozares uzdevumi – realizēt ,,Saldus rajona Sporta nozares attīstības programmu 
2003.-2009.gadam”: 
izstrādāt sporta budžeta projektu, kurš sadalās – vietējām aktivitātēm; novada čempionātiem, 
meistarsacīkstēm, kausu izcīņām, piemiņas sacensībām; Latvijas, Eiropas, Baltijas un Pasaules 
čempionātiem, olimpiādēm un iesniedz to domei apstiprināšanai; 
organizēt un vadīt Saldus novada čempionātus, kausa izcīņas, piemiņas sacensības, skolu sporta 
sacensības; 
izstrādāt sporta sacensību nolikumus;  
komplektēt komandas Latvijas Olimpiādēm, Latvijas Sporta Veterānu sporta spēlēm – zonu un 
finālsacensībām, Kurzemes reģiona sporta spēlēm; 
atbalstīt Saldus sporta klubu rīkotās sacensības, invalīdu sportu; 
organizēt un vadīt Saldus novada pašvaldību sporta spēles;  
organizēt un vadīt ,,Sporta zvaigžņu” sumināšanas pasākumu; 
sadarboties ar laikrakstu ,,Saldus Zeme”, informācijas un rezultātu publicēšana. 

Saldus novadā 2009.gadā par budžeta līdzekļiem tika noorganizēti 33 sporta pasākumi 18 
sporta veidos – čempionāti, kausa izcīņas, piemiņas sacensības u.c. turnīri. Saldus novada 
iedzīvotāji ir aktīvi un prasīgi sportotāji. 

Vismasveidīgākie ir čempionāti basketbolā, futbolā, orientēšanās sacensības ABC, 
skrējieni ,,Kalnsētas apļi”. Basketbola, volejbola, futbola čempionāti notiek sešu mēnešu garumā 
darbdienu vakaros.  

Katru gadu novadā notiek jaunas aktivitātes, piemēram, velobrauciens „Citāda velotūre”. 
Iespēju robežās tiek atbalstīti sporta klubi un biedrības, lai sportisti varētu startēt Latvijas 

un augstāka mēroga sacensībās. Saldus novada sportisti ir sasnieguši ļoti austus rezultātus 
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dažādos sporta veidos. Viņi un treneri tiek sumināti pasākumā ,,Sporta zvaigzne”. Daži augstas 
klases sportisti – Edgars Bergs Paraolimpiskajās spēlēs 2.vieta lodes grūšanā, 5.vieta diska 
mešanā; Sandijs Vasiļjevs 1.vieta pasaules komandu čempionātā galda tenisā 2.grupā; jaunieši 
virves vilcēji 3.vieta pasaules klubu čempionātā; Rūdolfs Zērnis 4.vieta pasaules skolēnu 
čempionātā orientēšanās sportā; Artis Šteins 1.vieta Eiropas čempionātā pauerliftingā; Kristiāns 
Andžāns 5.vieta Eiropas čempionātā svarcelšanā; Kristaps Vekša 9.vieta Eiropas BMX 
čempionātā jauniešiem; Guna Āboliņa 1.vieta Baltijas klubu čempionātā sievietēm futbolā; 
Edgars Timmermanis 1.vieta Baltijas čempionātā vesera mešanā. Pasākumā tika sveikti 97 
sportisti un viņu treneri. 

Klubi organizē arī Latvijas mēroga sacensības – Latvijas čempionātus orientēšanās 
sportā, skijoringā, BMX u.c. 
Ar labiem sasniegumiem LBL 2.divīzijā startē basketbola klubs „Saldus”. Mūsu līdzjutēji ar 
atbalstu klubam ir labākie Latvijā, jo tribīnes vienmēr ir pilnas.  

Latvijas jaunatnes II vasaras Olimpiādē izcīnījām 3 zelta, 2 sudraba un 3 bronzas 
medaļas. 
Tiek atbalstīts sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – stājhokejisti, BOCCIA spēlētāji un 
bērnu, jauniešu un pieaugušo invalīdu sporta svētku dalībniekus. 

Tika piešķirti l īdzekļi sporta būvju sakārtošanai, inventāra iegādei pašvaldībām un 
klubiem. 
Piešķirto līdzekļu izlietojums sporta būvēm un klubiem 2009.gadā: 
Nr.p.k. Sporta būve, klubs Nauda, izlietojums 
1. Saldus pilsētas sporta komplekss 6000,-(iegādāti trenažieri) 

2. Nīgrandes pagasts 
6000,-(nokrāsota grīda sporta zālē, 
izremontētas tualetes) 

3. Vadakstes sporta zāle 
6000,-(iegādāti trenažieri, kosmētiski 
izremontēta sporta zāle) 

4. Novadnieku sporta zāle 6000,-(sporta zāles jumta remontam) 

5. Lutriņu sporta angārs 
6000,-(sakārtots apgaismojums zālē, 
izremontētas ģērbtuves) 

6. Kurzemītes sporta zāle 
6000,-(iegādāts dators un apskaņošanas 
iekārta) 

7. Druvas sporta nams 6000,-(daļēji aizmūrēti logi lielajā zālē) 
8. Ezeres pagasts 6000,-(iegādāti trenažieri) 

9. Zaņas sporta angārs 
6000,-(izremontētas dušas un tualetes, 
iegādāts inventārs, nopirkts žogs) 

10. Pašvaldības sporta svētku organizēšana 1200,- 
 Kopā 55200,- 

11. Futbola klubs ,,Saldus’  
1200,-(iegādāts inventārs, formas, sakārtots 
laukums) 

12. Taekvondo klubs 276,-(iegādātas aizsargķiveres) 
13. Virves vilkšanas klubs ,,Saldus” 1200,-(iegādāti zābaki, svaru diski, celiņš) 
14. Orientēšanās klubs ,,Saldus” 1200,-(atzīmēšanās iekārtas iegāde) 
15. BMX klubs ,,Ozolēni” 1200,-(sagatavota trase) 
 Kopā 5076,- 
 
2010.gadā plānots turpināt veiksmīgos projektus un attīstīt un organizēt sporta pasākumus jaunos 
sporta veidos, piem., florbols, strītbols, velomaratons apkārt Cieceres ezeram, jaunsargu 
pasākumi, LBL ,,Zvaigžņu spēle”, bērnu svētki u.c. 
 

Skolu sports 
 

Pēc sporta darba organizatores un sporta skolotāju ieteikumiem tiek izstrādāts Saldus novada 
atklāto kausa izcīņu un individuālo sacensību nolikums. Atklāto, jo sacensībās piedalās arī 
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Brocēnu novada skolas pēc noslēgtā sadarbības līguma un samaksātas dalības maksas. Rudens 
skolotāju konferencē tiek izstrādāts un apstiprināts gada sacensību kalendārais plāns.  
Sacensībās piedalās skolnieki no 4.klases līdz 12. klasei, sadalot skolēnus klašu grupās: 
4.-5.kl.meitenes un zēni; 
6.-7.kl.meitenes un zēni; 
 8.-9.kl meitenes un zēni; 
10.-12.kl. jaunietes un jaunieši. 
Uzvarētājiem ir iespēja piedalīties Latvijas skolēnu sacensībās. 
 
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 
 

Direktore Agrita Ozoliņa 
 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs (turpmāk tekstā – Saldus muzejs) ir Saldus 
rajona padomes iestāde. Tās saīsinātie nosaukumi ir J.Rozentāla SVMM vai SVMM. Muzeja 
tālruņi – 3881603 (direktore) Muzeja fakss – 3907099. E- pasts – muzejs@Saldus.lv.   

Saldus muzejs ir pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas realizē valsts kultūras politiku 
Saldus novada vēstures, mākslas un kultūras mantojuma izpētē, apkopošanā un saglabāšanā, kas 
ar muzeja kolekciju, izstāžu, publikāciju un ekspozīciju palīdzību dod iespēju apmeklētājiem, 
ekskursantiem un viesiem iepazīties ar Saldus novada vēsturi, kultūru, izglītību, etnogrāfiju, 
tautsaimniecību un tautas tradīcijām. 

Muzeja misija: Saldus muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības 
institūcija, kuras darbības mērķis ir vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt 
Saldus rajona materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kas raksturo tagadējās rajona 
teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendences laika posmā no 19.-21. gs., kā arī sekmēt to 
izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, īpaši izceļot izcilā 
novadnieka mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi un tās ietekmi uz Latvijas nacionālās mākslas 
savdabības attīstību.  

Muzejam ir pieci darbības virzieni: 
Muzeja krājuma pilnveidošana un optimālu saglabāšanas apstākļu izveide. 
1. Saldus rajona materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētniecība, izmantojot muzeja 

krājumu un apgūstot jaunus materiālu avotus arhīvos, bibliotēkās, personīgajās kolekcijās 
utt. 

2. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu popularitātes un pieejamības nodrošināšana, 
atbilstoši demokrātiskas sabiedrības prasībām un jaunajām tehnoloģiskajām iespējām. 

3. Muzeja cilvēcisko, finansiālo un materiālo resursu paaugstināšana, izglītojošā darbā 
sadarbojoties un tajā iesaistot, valsts un pašvaldības iestādes, privātstruktūras, nevalstiskās 
un reliģiskās organizācijas, privātpersonas .  

4. Muzeja kā tūrisma objekta izveide Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā.  
 

Saldus muzejs dibināts 1947.gada 16.maijā pēc Latvijas PSR Ministru padomes pavēles 
Nr. 352-p.Oficiāli muzejs apmeklētājiem tiek atvērts 1949.gada 1.maijā. 1958.gadā muzejs kļūst 
par Kuldīgas novadpētniecības muzeja filiāli. 1967.gada 18.martā ar LPSR Kultūras ministrijas 
pavēli tiek atdalīta Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeja Saldus filiāle un pārvērsta par 
patstāvīgu muzeju ar nosaukumu “Saldus vēstures un mākslas muzejs”. 1973.gada 23.oktobrī 
Saldus muzejam atver filiāli Jaunlutriņos – pulkveža Jukuma Vācieša memoriālo māju – muzeju. 
Tā tiek slēgta ar Saldus rajona padomes rīkojumu 1994.gada 17.martā. 1983.gadā muzejam atver 
fili āli – Lielā Tēvijas kara muzeju Ezerē, ēkā, kurā 1945.gada 9.maijā parakstīts vācu karaspēka 
grupējumu kapitulācijas akts. Lielā Tēvijas kara muzejs slēgts ar Saldus rajona padomes 
rīkojumu Nr. 26 1992.gada 31.janvārī. 1991.gada 7.novembrī ar Saldus rajona padomes lēmumu 
Nr. 86 Saldus muzejam nodod memoriālo piemiņas vietu Airītes un pulkveža Oskara Kalpaka 
muzeju. 1996.gada 29.februārī ar Saldus rajona padomes lēmumu Nr. 14 Saldus muzejam piešķir 
Jaņa Rozentāla vārdu. Pamatojoties uz 2006.gada 16.augusta sadarbības līgumu starp Saldus 
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rajona padomi un Aizsardzības ministrijas īpašumu valsts aģentūru, Oskara Kalpaka muzejs tiek 
nodots valsts aģentūrai „Latvijas Kara muzejs”. 2007.gadā muzejs tika akreditēts uz pieciem 
gadiem un saņēma akreditācijas apliecību NR. 34 A, kā apliecinājumu valsts atzītai muzeja 
darbībai. 

2009.gadā muzejā strādā 18 darbinieki, t.sk. 9 ar augstāko izglītību. Muzejam piešķirtais 
pašvaldības finansējums 2009.gadā ir 119 370 Ls. 
 

2009.gada aktivitātes 
Pabeigta vēsturiskās ekspozīcijas „Saldus 1253-1940” izveide un iekārtošana. 
Veikti pētījumi abās muzeja nodaļās - Mākslinieki Saldus novadnieki - Alfrēds Lapetrovs, 
Tautas lietišķās mākslas studijas "Saldus" izveidošanās, Brīvības cīņas un Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieri Saldus rajonā, Striķu iela, Novada luterāņu baznīcas. 
Digitalizēti un ievietoti Nacionālajā Muzeju krājuma kopkatalogā 1500 muzeja krājuma 
materiāli. Muzeja priekšmetu krājums papildināts ar 1625 vienībām( kopā 43482 tūkst.). 16 
krājuma vienības iegādātas par sponsoru līdzekļiem. A.Veinbahas skulptūras, cilnis un 
J.Rozentāla darbi, medaļas un fotogrāfijas. Pārskata periodā no muzeja krājuma deponētas 37 
vienības. Nodrošinot muzeja priekšmetu saglabātību, labiekārtotas mākslas krājuma telpas, 
pasūtot gleznu uzglabāšanas konstrukcijas, 2 skapjus keramikas izstrādājumu glabāšanai un 1 
skapis tekstiliju uzglabāšanai. Veikta 854 krājuma priekšmetu pārvietošana bezskābes 
saturošajās kārbās un aploksnēs. Aktivizētas un dažādotas piedāvātās aktivitātes muzeja rīkoto 
izstāžu laikā. Piesaistīts papildus finansējums Ls 850,50, realizēt projektus ar daudzveidīgu 
radošo darbnīcu klāstu. Veikta iekšpagalma apzaļumošana un labierīkošana, radot drošu, 
kvalitatīvu atpūtas vidi Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā. Nomainīts gājēju celiņu segums. 
Izveidots celiņš uz mākslas izstāžu zāli, lai pie tās varētu nokļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām un 
māmiņas ar bērnu ratiņiem. Krājumu ēkā un Rozentāla darbnīcā trepju pakāpieniem uz otro 
stāvu ir uzlikti neslīdoši pakāpienu pārklājumi. Lai izveidotu mākslas kolekcijas katalogu, 
noslēgti līgumi ar kataloga autoriem. Izveidota kataloga mākslinieciskā koncepcija. Pārskata 
periodā Saldus muzeju apmeklējuši 12981 apmeklētāji, t.s. individuālie apmeklētāji 6362, 
apmeklētāji grupās 6504, skolēni grupās 3644, ārzemnieki grupās 138.  
 

Izstādes  
Pārskata periodā atklātās izstādes muzejā: Einārs Kvilis „Elegance”, N.Rēriha gleznu 
reprodukcijas, J.Rozentāla prēmijas kandidātu darbu izstāde „Dažas sievietes”, Saldus mākslas 
skolas nobeiguma darbi: Iziesim dabā, Smuki un Skaisti, studijas "Iztēle" fotoizstāde Sajūtu 
forma. Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas darbi: Brīvības cīņas un Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri Saldus rajonā, Prom no mājām, Lidingo - Saldus Sadraudzības biedrības 15 gadi, 
Striķu iela - vecākā Saldus iela, Saldenieki Franku zemē Bavārij ā, Novada luterāņu Dievnami, 
Teologs Roberts Akmentiņš, Saldus kalendāri , Tēvu zemei Latvijai, Pasaules latviešu mākslas 
izstāde 2008 – 2010, Indijas pieskārieni un citi darbi, Latviešu bēgļu gaitas Vācijā 1944- 1949, 
Eiropas Savienības projekti Saldus novadam. Mākslas skolas nobeiguma darbi: Lielā iela, 
Slēptais maigums. Viktora Veismaņa piemiņas izstāde „Viktoram-55”, Profesora Edgara 
Dunsdorfa prēmijas kandidātu darbu izstāde, Talitas Vālodzes zīmējumi, Veinbahu ģimenes 
kopizstāde. 

Ir nolasītas 35 lekcijas, kuras noklausījušies 928 klausītāji, kā arī notikuši 8 tematiskie 
pasākumi, kuros piedalījās 291 interesents – mākslinieka Eināra Kviļa meistarklase, J.Rozentāla 
prēmijas pasniegšana, Saldus Mākslas Skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana: Kā jūtas sieviete, 
izstādes "Iziesim dabā" atklāšana, Skaistai saulgriežu sagaidīšanai, mākslas terapija 
Gintermuižā, tikšanās ar Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas absolventiem.  

Sadarbība ar nevalstisko un privāto sektoru - J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupa, 
Tautas lietišķās mākslas studija „Saldus”, Skolu muzeju asociācijas Saldus nodaļa, Swedbanka, 
DNB Nord Banka, Krājbanka, SIA Signets, SIA 9 mūzas, SIA Kabata. 
2010 .gada darbības plāns 
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Pasākumi - Teologam, teoloģijas fakultātes atjaunotājam LU, Robertam Akmentiņam – 
100, M. Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes un tās sadraudzības draudžu tikšanās, 4.maija 
Neatkarības deklarācijas 20. gadadienai veltīts pasākums, tikšanās ar mākslinieku Aldi Kļaviņu, 
ceļojumu stāsti- Indija, Japāna, Čīle, Arābu zemes, muzikālais ceļojuma ar E.Kvili, mākslas 
skolas diplomdarbu aizstāvēšana, Muzeju nakts 2010, diskusija – Vīrieti, kur ir tavs maigums?, 
V.Veismaņa piemiņas pasākums, Profesora Edgara Dunsdorfa prēmijas pasniegšana, tikšanās ar 
mākslinieku Veinbahu ģimeni.  

Piesaistīt papildus finansējumu, piedaloties projektu konkursos, turpināt iesāktos 
pētniecības darbus, attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām un privātajām institūcijām, aktivizēt 
mārketinga pasākumus. 

 
Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
Nevalstiskajam sektoram 2010.gadā tiek sniegts finansiāls atbalsts no novada pašvaldības 

projektu fonda un atbalsta fonda biedrību un nodibinājumu pasākumiem.  
 

Saldus novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  
Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, 

biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība”, biedrība „Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
asociācija”, biedrība „Latvijas basketbola klubs”, biedrība „Latvijas personāla vadīšanas 
asociācija’, biedrība „Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija”, biedrība „Latvijas Piļu un muižu 
asociācija”. 

 
Saldus novadā reģistrētas 125 sabiedriskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi. 

Visplašāk pārstāvētas ir tieši biedrības. Populārākās ir biedrības, kuru darbība saistīta ar kultūru, 
atpūtu, brīvo laiku - 32. Tāpat samērā daudz ir biedrību, kas darbojas sociālajā jomā - 25. 
Iecienītas ir arī Mednieku/ makšķernieku biedrības - 11 un Sporta jomas biedrības - 14. 
2009.gada laikā nav likvidēta neviena sabiedriskā organizācija Saldus novadā. 
 

Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 
Darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālā riska grupu jauniešiem 
Saldus novadā (ESF) 
Druvas vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību 
traucējumiem (ERAF) 
Rubas speciālās internātpamatskolas mācību, darba un sadzīves vides uzlabošana 
(ERAF) 
Pārmaiņu iespēja reorganizētajām skolām Saldus novadā (Soross fonds Latvija) 
Kultūras inovācijas - jaunas pārrobežu attīstības iespējas pašvaldībām (Latvijas 
Lietuvas pārrobežu programma) 
"Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā" (EEZ 
Norvēģijas valdības finanšu instruments) 
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 
(ESF) 
Brīvības un Kuldīgas ielas krustojuma rekonstrukcija (ERAF) 
Kurzemes topošie zinātnieki (Cemex) 
Informācijas tehnoloģijas - kultūras pakalpojumu pilnveidei Saldus novadā (ELFLA) 
Saldus novada sociālā dienesta ēkas pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem (ELFLA) 
Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to 
saistītos atbalsta pasākumos (Šveices finanšu instruments) 
"Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes 
nodrošināšana Saldus pilsētas ģimnāzijā, Saldus pilsētas 2. vidusskolā un saldus 
pilsētas vakara vidusskolā" (ESF) 
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"Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu 
ielu" (ERAF) 
Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra sakārtošana, sagatavojot teritoriju starp 
Lielo, Striķu un Rīgas ielām uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai (ERAF) 

Satiksmes drošības uzlabojumi Saldū, rekonstruējot trotuārus Veidenbauma, Kalna 
un Pasaciņas ielās (papildus darbi ar grozījumiem) (ERAF) 

PII Pasaciņa rekonstrukcija 1.kārta (ERAF) 
PII Pasaciņa rekonstrukcija 2.kārta (ERAF) 
Izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Saldus novada 17 izglītības 
iestādēs, nodrošinot tās ar atbilstošām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām 
(ERAF) 
Sociālās mājas jumta renovācija (ERAF) 

 
15 Pagastu pārvaldēs: 
Septiņi ELFLA l īdzfinansēti projekti: 

„Ezeres kultūras nama rekonstrukcija” 
„Jaunlutriņu iedzīvotāju labklājībai’ 
„Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Lutriņu ciemā” 
„Sporta laukuma izbūve Novadnieku pagastā” 
„Druvas stadiona būvniecība, I un II kārta” 
„Vietējā saieta nama – Striķu kultūras nama rekonstrukcija ar ūdenssaimniecības 
infrastruktūras sakārtošanu un apkārtējās vides labiekārtošanu” 

  
Trīs ERAF līdzfinansēti ūdenssaimniecības projekti: 

„Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā” 
„Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā” 
„Novadnieku pagasta Draudzības ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 


