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1. PAMATINFORMĀCIJA 

Saldus novada administratīvās teritorijas pašvaldība ir Saldus novada dome.  

Saldus novada teritoriju veido šādas 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 un Zvārdes pagasts. Saldus novada pašvaldības 

administratīvais centrs ir Saldus pilsēta. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns: Saldus 

novada dome (turpmāka 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. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes 

lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem izveidojusi finanšu komiteju; sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komiteju un attīstības komiteju, katru 7 (septiņu) locekļu 

sastāvā. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi 19 (deviņpadsmit) pastāvīgās komisijas un padomes, kā 

arī iecēlusi to priekšsēdētājus.  Saldus novada teritorijas līdzsvarotas izaugsmes un plānveidīgas 

attīstības veicināšanai, Saldus novada dome ir izveidojusi Līdzsvarotas attīstības un autoceļu 

fonda komisiju, kuru vada domes priekšsēdētājas atbrīvotais vietnieks un kurā darbojas visu  

pagastu pārvalžu vadītāji, pašvaldības izpilddirektors un pašvaldības departamentu direktori. 

Domes budžeta iestāde „Saldus novada pašvaldība”, kā publisko tiesību juridiska persona, 

ir Domes izpildinstitūcija, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, tās struktūru veido: 

1. Izpilddirektors; 

 

2. Administratīvais departaments ar:  

2.1. lietvedības nodaļu, 

2.2. juridisko nodaļu, 

2.3. saimniecisko nodaļu; 

  

3. Finanšu departaments ar: 

3.1. ekonomikas nodaļu, 

3.2. grāmatvedības nodaļu, 

3.3. norēķinu centru; 

 

4. Attīstības departaments ar:  

4.1. plānošanas nodaļu, 

4.2. projektu vadības nodaļu, 

4.3. īpašumu apsaimniekošanas nodaļu; 

 

5. Izglītības, kultūras un sociālais departaments, ar: 

 

5.1. kultūras un sporta nodaļu; 

 

6. Būvvalde; 

7. Informācijas tehnoloģiju pašvaldību kompetences centrs; 

8. Dzimtsarakstu nodaļa; 
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9. Pašvaldības policija; 

10. Izglītības pārvalde. 

Budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” administrācijas vadītājs ir Izpilddirektors, 

kurš organizē novada pašvaldības administrācijas darbu, atbild par tās lietderību un tiesiskumu, 

kā arī Saldus novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu 

un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Izpilddirektoru amatā ieceļ un atbrīvo no amata Saldus 

novada dome pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma. Izpilddirektors nodrošina pašvaldības 

iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā. 

Budžeta iestāde „Saldus novada pašvaldība” ir augstākā Saldus novada domes izveidotā iestāde, 

tā īsteno institucionālo pārraudzību padotības kārtībā pār visām novada Domes izveidotajām 

vietējām pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm un pašvaldības aģentūrām.  

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, pašvaldības uzdevumu un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi Saldus novada pagastos, Dome ir izveidojusi šādas patstāvīgas 

iestādes kā publisko tiesību juridiskas personas: Ezeres pagasta pārvalde, Apvienotā Jaunauces 

un Rubas pagastu pārvalde ar pakalpojumu sniegšanas vietām Jaunaucē un Rubā, Apvienotā 

Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde ar pakalpojumu sniegšanas vietām Jaunlutriņos un 

Šķēdē, Kursīšu pagasta pārvalde, Lutriņu pagasta pārvalde, Nīgrandes pagasta pārvalde ar 

pakalpojumu sniegšanas vietām Nīgrandē un Kalnos, Novadnieku pagasta pārvalde, Pampāļu 

pagasta pārvalde, Saldus pagasta pārvalde, Vadakstes pagasta pārvalde, Zaņas pagasta pārvalde, 

Zirņu pagasta pārvalde, Zvārdes pagasta pārvalde. Pagastu pārvalžu tiesības un pienākumi tiek 

noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem, ko apstiprina dome. Pagastu pārvalžu darba 

koordināciju veic pašvaldības izpilddirektors. Pagastu pārvalžu vadītāji saskaņā ar pārvalžu 

nolikumiem pārzina viņu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību. Saldus 

pilsētā atsevišķa pārvalde nav izveidota, tās uzdevumus pilda Budžeta iestāde „Saldus novada 

pašvaldība”. 

 

Saldus novada dome ir izveidojusi šādas izglītības iestādes: 

1. Skolas: Saldus 1.vidusskola ar struktūrvienību Sātiņos; Saldus 2.vidusskola; Ezeres 

vidusskola; Kalnu vidusskola; Druvas vidusskola; Saldus vakara vidusskola; Saldus 

pamatskola; Jaunlutriņu pamatskola ar struktūrvienību Šķēdē; Kursīšu pamatskola; Lutriņu 

pamatskola; Nīgrandes pamatskola; Pampāļu pamatskola; Rubas pamatskola; Zirņu pamatskola; 

Striķu pamatskola; Saldus sākumskola, kā arī Cieceres internātpamatskola un Rubas speciālā 

internātpamatskola; 

2. Pirmsskolas izglītības iestādes: Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte”; 

„Sienāzītis”; „Zīlīte”; „Pasaciņa”; Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis”; Nīgrandes 

pirmsskolas izglītības iestāde „Griezīte” un „Straumīte”; Saldus pagasta pirmsskolas izglītības 

iestāde „Graudiņš”, kā arī Saldus speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Cerībiņa”; 

3. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes: Saldus mākslas skola; Saldus 

mūzikas skola; Nīgrandes mūzikas skola; Saldus bērnu un jaunatnes centrs; Nīgrandes bērnu un 

jauniešu centrs „Augšventa”; Saldus sporta skola. 

Saldus novada dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes: 

Saldus pilsētas bibliotēka, kas ir publiska kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas 

sniedz iedzīvotājiem bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kura nodrošina Latvijas un 

pasaules tautu kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.  

Saldus kultūras centrs, kas izveidots, lai īstenotu valsts un pašvaldības kultūrpolitiku un 

realizētu likumā „Par pašvaldībām” norādītās funkcijas - rūpēties par kultūru, sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Saldus novadā. 
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J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, kas izveidots, lai saglabātu kultūras 

mantojumu un kultūrvēsturiskus nozīmes priekšmetus, veidotu muzeja krājumu un muzeja 

kolekcijas ar vēsturisku, zinātnisku vai māksliniecisku vērtību Saldus novadā. 

Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Ābeles”, kas izveidots kā Saldus novada pašvaldības 

pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, un nodrošina pensijas 

vecuma personām un invalīdiem diennakts aprūpi un pastāvīgu dzīvesvietu.  

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas izveidots kā 

pašvaldības institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas 

personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Saldus novada bāriņtiesa, kas ir Saldus novada domes izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kura strādā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, nodrošina bērna un 

rīcībnespējīgas personas tiesisko interešu aizsardzību. Domes apstiprināto pārvalžu 

administratīvajās teritorijās, kurās nav zvērināta notāra, bāriņtiesas darbinieks Latvijas 

Republikas Civillikumā un Bāriņtiesas likumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību 

mantojumu lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un 

pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Saldus novada bāriņtiesas darbības 

teritorija ir Latvijas Republikas Saldus novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Saldus 

novadu veidojošās teritoriālās vienības: Saldus pilsēta un 15 pagasti. 

 

Saldus novada dome ir izveidojusi šādas pašvaldības aģentūras:   

1. Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, kas izveidota saskaņā ar 

Publisko aģentūru likumu, lai veiktu sociālo darbu, organizētu un sniegtu sociālos 

pakalpojumus un nodrošinātu sociālo palīdzību Saldus novada iedzīvotājiem, kā arī pārrauga 

novada pašvaldības sociālo iestāžu darbu. 

2. Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus Tūrisma informācijas centrs”, kas 

izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai sniegtu informāciju tūrisma jomā, organizētu 

ar tūrismu saistītus projektus, nodrošinātu saikni ar sadraudzības pilsētām un sadarbības 

partneriem un uzturētu informācijas apriti novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, 

apkopotu informāciju un sagatavotu izdošanai novada pašvaldības ikmēneša informatīvo 

izdevumu „Saldus novada vēstis”, kā arī sniegtu citus informatīvus pakalpojumus Saldus 

novada administratīvajā teritorijā. 

Pašvaldību aģentūru publiskos pārskatus gatavo pašas aģentūras. 

 

Pašvaldības iestāžu un pašvaldības aģentūru tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar 

šo iestāžu nolikumiem, ko apstiprina Dome.  

 Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās Saldus novada domes dibinātajās 

kapitālsabiedrībās: 

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 privātajā kapitālsabiedrībā: 

SIA „Saldus medicīnas centrs”. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādā privātajā kapitālsabiedrībā: 

SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. 

Kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar to statūtiem, kurus 

apstiprina Dome. 

Saldus novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

http://www.saldus.lv/
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1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, 

2. biedrībā „Kurzemes tūrisma asociācija”, 

3. biedrībā „Saldus rajona attīstības biedrība”, 

4. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā, 

5. biedrībā „Saldus basketbola klubs”, 

6. Latvijas Personāla Vadīšanas asociācijā, 

7. Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā, 

8. Latvijas Piļu un muižu asociācijā. 
 

2. GALVENIE UZDEVUMI (prioritātes, pasākumi) pašvaldībā kopumā pa nozarēm 

2.1. Realizētie projekti, t.sk. publiskās un privātās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos. 

 
N.p.k. 

Projekta 

stadija 
Nom. Nr. Projekta nosaukums Vienošanās NR. 

Īstenošanas 

periods 

Projekta 

kopējais 

budžets 

1. Noslēdzies 6.2.-12 Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.

5./09/IPIA/VIAA/001 

 2009.g. 

oktobris -

2012.g. 

septembris 

331 098,02 

2. Noslēdzies 6.2.-14 Izglītības iestāžu 

informatizācija 

2009/0347/3DP/3.2.2.1.

2./09/IPIA/VIAA/576 

2010.g. 

janvāris- 

2012.g. 

decembris 

229 714,58 

3. Noslēdzies  6.2.-29 Saldus novada pašvaldības 

attīstības plānošanas 

kapacitātes celšana 

IDP/1.5.3.2.0/APIA/VR

AA/024/024 

2011.g. marts-

2013.g.marts 

54 224,50 

4. Noslēdzies 6.2.-26 Brīvības un Kuldīgas ielas 

krustojuma rekonstrukcija 

3DP/3.2.1.3.1./10/ 

APIA/CFLA/017/029 

2011.g. 

februāris-2012. 

g februāris 

840 470,17 

5. Aktīvs 7.-12 Saldus nomales teritoriju 

sakārtošana ražošanas 

attīstībai, rekonstruējot 

Robežu ielu 

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/V

RAA/004 

2010.g. 

22.marts 

2013.g.septemb

ris 

2 314 448,67 

6. Noslēdzies 6.2.-5 Saldus sabiedriskā un 

vēsturiskā centra 

sakārtošana, sagatavojot 

teritoriju starp Lielo, Striķu 

un Rīgas ielām 

uzņēmējdarbības un 

tūrisma attīstībai, I kārta 

3DP/3.6.1.1.0/IPIA/VR

AA/021/062 

2011.g.janvāris 

- 2013.g.jūnijs 

1 037 980,48 

7. Noslēdzies 6.2.-35 Autoceļa Saldus- Pampāļi 

posma rekonstrukcija 

10-02-l32100-000316 2011.g.jūnijs- 

2012.g.decemb

ris 

2 392 083,33 

8. Noslēdzies 6.2.-33 Jaunatnes un atpūtas 

iniciatīvu centra "Šķūnis" 

paplašināšana 

multifunkcionālai darbībai. 

1-61/12 2011.g.marts-

2012.g.marts 

122 737,92 

9. Noslēdzies 6.2.-31 Pārrobežu sadarbība 

Ventas upes baseina 

apgabala dabas vērtību 

apsaimniekošana. (KPR 

partneris) 

LV-LT/2.1./LLIII-

164/2010/21 

2011.janvāris-

2012.g.jūnijs 

42 140,00 

10. Noslēdzies 6.2.-30 Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Saldus 

novada Nīgrandes pagasta 

3DP/3.5.1.2.1./10/IPIA/

VIDM/024 

2011.g.aprīlis-

2012.g.septemb

ris 

136 655,08 
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izgāztuves „Bandzeri” 

Nr.84708/1641/VNPP 

rekultivācija 

11. Aktīvs Sociālais 

dienests 

Dienas centru izveide un 

sociālās rehabilitācijas 

programmu izstrāde un 

īstenošana Saldus novadā 

1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/

NVA/0126 

2011.g.aprīlis-

2013.g.marts 

89 710,00 

12. Aktīvs 6.2-23 Interešu izglītības, 

mūžizglītības un kultūras 

piedāvājuma kvalitātes 

paaugstināšana un 

pieejamības nodrošināšana, 

uzbūvējot Saldus mūzikas  

un mākslas skolu ēku 

3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/V

RAA/018/056 

2011.g. 

janvāris- 

2013.g. 

decembris 

5 654 665,23 

13. Aktīvs pārvalde Ūdenssaimniecības 

attīstība Saldus novada 

Jaunlutriņu pagasta 

Jaunlutriņu ciemā 

3DP/3.4.1.1.0./11/ 

APIA/CFLA/015/018 

2011.g. 

14.jūlijs – 

2013.g. 

13.jūlijs 

512 991,05 

14. Aktīvs pārvalde Ūdenssaimniecības 

attīstība Saldus novada 

Kursīšu pagasta Kursīšu 

ciemā 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/

CFLA/062/013 

2011.g. 

31.oktobris– 

2013.g. 

30.augusts 

439 669,81 

15. Noslēdzies pārvalde Ūdenssaimniecības 

attīstība Saldus novada 

Saldus pagasta Druvas 

ciemā 

3DP/3.4.1.1.0./11/ 

APIA/CFLA/037/038 

2011.g. jūnijs – 

2012.g. 

decembris 

546 192,11 

16. Noslēdzies 6.2-34 Ielas apgaismojuma 

rekonstrukcija Jelgavas ielā 

posmā no Tūristu ielas līdz 

Kalnsētas ielai, Saldū 

11-02-LL16-L413102-

000003 

2011. g. 1. 

augusts – 2012. 

g. 30. jūnijs 

12 862,11 

17. Noslēdzies 6.2-39 Jaņa Rozentāla Saldus 

vēstures un mākslas 

muzeja ēkas (mākslas 

izstāžu zāles) renovācija 

II-02-LL16-L413103-

000004 

2011.g.1 

augusts– 
2012.g.30.septem

bris 

20 631,58 

18. Noslēdzies 6.2-38 Nīgrandes pagasta Kalnu 

kultūras centra 

rekonstrukcija 

11-02-L32100-000081 2011.g. 

septembris- 

2012.g. 

septembris 

115 000,00 

19. Noslēdzies pārvalde Novadnieku pagasta 

Draudzības ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība, 2.kārta 

3DP/3.4.1.0/11/APIA/C

FLA/071/002 

2012.g.janvāris

-  

2012.g.decemb

ris 

339 721,73 

20. Aktīvs pārvalde Saldus novada Pampāļu 

pagasta Pampāļu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/

CFLA/064/001 

2011.g. 

oktobris- 

2013.g. 

oktobris 

428 617,43 

21. Aktīvs 6.2-47 Ezeru ilgtspējīga 

apsaimniekošana Kurzemē 

un Lietuvā. (LATLIT, 

KPR) 

 LLIV-326 2012.g. 

janvāris- 

2013.gada 

oktobris 

124 364,03 

22. Aktīvs 6.2-52 Mana sociālā atbildība. 

(LATLIT, KPR)  

LLIV-322  2012.g. 

janvāris- 

2013.gada 

oktobris 

3 941,30 

24. Aktīvs pārvalde Ūdenssaimniecības 

attīstība 

Saldus novada Šķēdes 

pagasta Šķēdes ciemā  

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/

CFLA/069/021 

2011.g. 

7.decembris- 

2013.g. 6.jūlijs 

412 725,40 

25. Noslēdzies Sociālais 

dienests 

Atbalsta sistēma 

nepilngadīgo 

nr.2011/011 2011.g. 

janvāris- 

10 494,40 
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likumpārkāpēju prevencijai 

(PROVIDUS) 

2012.g. jūnijs 

26. Aktīvs   Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldības 

vispārējās izglītības 

iestādēs (VRAA) 

  2012.g.- 

2013.g. 

48 931,38 

27. Aktīvs  6.2-54 Autonomo apgaismojuma 

laternu uzstādīšana Zaņas 

pagasta Kareļu ciemā 

(LEADER) 

 12-02-LL16-L413101-

000007 

2012.g. 

augusts- 

2013.g. 

septembris 

12 099,28 

28. Aktīvs   Atpūtas vietas 

labiekārtošana pie 

Novadnieku pagasta 

karjeru ūdenskrātuves 

(LEADER) 

 12-02-LL16-L413201-

000008 

2012.g. 

augusts- 

2013.g. augusts 

24 106,86 

29. Aktīvs  6.2-48 Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Saldus 

novada Pampāļu pagasta 

izgāztuves „Pampāļi” 

Nr.84768/1469/VNPP 

rekultivācija 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/V

ARAM/007 

2012.g.septemb

ris- 

2014.g.aprīlis 

61 769,18 

30. Noslēdzies 6.2.-37 Nīgrandes pagasta Dienas 

centra izveide 

11-02-LL16-L413203-

000001 

2011. g. 

septembris 

2012. g. aprīlis 

8 540,00 

31. Aktīvs  6.2-49 Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Saldus 

novada Ezeres pagasta 

izgāztuves "Vecās 

grantsbedres" 

Nr.84488/5439/VNPP 

rekultivācija 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/V

ARAM/005 

2012.g.septemb

ris- 

2014.g.aprīlis 

113 409,12 

32. Aktīvs  6.2-50 Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Saldus 

novada Rubas pagasta 

izgāztuves "Mēra kapi" 

Nr.84828/1431/VNPP 

rekultivācija 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/V

ARAM/006 

2012.g.septemb

ris- 

2014.g.aprīlis 

59 687,69 

33. Noslēdzies   Izglītības un kultūras 

sadarbību starp skolām 

Lietuvas un Latvijas 

pierobežā (Nīgrandes 

pamatskola) 

LLIV-237 2012.g.janvāris

- 

2013.g.janvāris 

12 394,65 

34. Aktīvs  Sociālais 

dienests 

Jauniešu noziedzības 

novēršana, apzinot un 

piemērojot Eiropas labāko 

pieredzi (Providus) 

 2012.g. 

novembris– 

2014.g. 

decembris 

36 653,58 

35. Aktīvs Mākslas 

skola 

Radošums- viena valoda 

visiem  

  2012.g. 

augusts- 

2013.g.jūlijs 

6 728,47 

36. Noslēdzies  6.2-53 Resursu punkta izveide 

jauniešu brīvā laika 

aktivitātēm Saldus novadā 

  2012.g.jūlijs- 

2012.g.oktobris 

1 500,00 

37. Aktīvs 6.2-42 Saldus novada pašvaldības 

kapacitātes stiprināšana ES 

politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētu 

projektu un pasākumu 

organizēšanai 

 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/

SIF/095/103 

2012.g. 

novembris- 

2013.g. augusts 

45 466,70 
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38. Aktīvs 6.2-46 Uzņēmējdarbības vides 

attīstība Saldus pilsētā 

rekonstruējot Kuldīgas 

ielas infrastruktūru 

 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/

VRAA/006 

2012.g. 

novembris- 

2014.g. 

decembris 

654 116 

39. Aktīvs 6.2 - 58 Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Saldus 2. vidusskolā 

 KPFI-15.1/5 2013.g. 

janvāris – 

2013.g. 

oktobris 

487945 

40. Aktīvs  6.2-57 Sabiedrisko centru 

attīstības turpinājums 

Saldus novadā 

 SOROSA fonds - 

Latvija 

2012.g. 

decembris-

2013.g. 

novembris 

                21084 

     Kopā: 17 807 570,84 

  

 

2.2. Pašvaldības teritorijas attīstības programma un teritorijas plānojuma pilnveidošana, 

t.sk. iepriekšējos divos gados veiktie, kā arī kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības 

plāna īstenošanā. 

Laika posmā no 2010.gada-2011.gadam 

Ar Saldus novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu Nr.13, tika uzsākta 

„Detālplānojuma Veides ielai un tai pieguļošai teritorijai, Saldū” izstrāde. Ar Saldus novada 

domes 2011.gada 20.oktobra sēdes lēmumu (Nr.13,7.§) izdoti saistošie noteikumi Nr.19 

„Detālplānojuma Veides ielai un tai pieguļošai teritorijai, Saldū, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. 

Ar Saldus novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes lēmumu (Nr.16,11.§) izdoti 

saistošie noteikumi Nr.21 „Saldus tirgus un autoostas teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

2010.gada 21.decembrī noslēgta Vienošanās starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un 

Saldus novada pašvaldību par projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 īstenošanu. Projekta ietvaros 

bija plānots izstrādāt Saldus novada teritorijas plānojums ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 

gadiem un Saldus novada attīstības programma vidējam termiņam 7 gadiem. Projektu bija 

plānots realizēt līdz 2013. gada 31.martam. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas - 

39 240 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām 

izmaksām.  

2011.gadā turpinājās Saldus novada pašvaldības projekta „Saldus novada pašvaldības 

attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 

īstenošana. Ar Saldus novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu „Par Saldus novada 

teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.2 12.§), uzsākta 

jauna Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde.  

Saldus novada dome 2011.gada 20.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13, 6.§ „Par Saldus 

novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

 

2012.gads 

2012.gadā turpinās darbs pie projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 īstenošanas. 

Projekta ietvaros paveiktas šādas aktivitātes: 

 Izstrādāta Saldus novada attīstības programma 2013.- 2020. gadam (apstiprināta ar 

Saldus novada domes 2012. gada 18. decembra lēmumu (protokols Nr.21, 1§.); 

 Izstrādāts Saldus novada attīstības programmas 2013.- 2020. gadam Vides pārskats; 

 Izstrādāts Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskats. 
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Turpinājās arī darbs pie Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes. 

Tika sagatavota teritorijas plānojuma 1.redakcija. Ar 2012.gada 29.jūnija domes lēmumu „Par 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” šis dokuments tika nodots 

sabiedrībai apspriešanai. Plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 2012.gada 

16.jūlija līdz 2012.gada 31.augustam. 

Pēc sabiedriskās apspriedes tika sagatavota pilnveidotā 1.redakcija. Saldus novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotā 1.redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai 

(Saldus novada domes 2012.gada 18.decembrī pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.21, 

2.§)). 

 

2.3. Būvniecības process. 

Pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā novadā veic Saldus novada 

būvvalde. Būvvaldes galvenais darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības 

stratēģijas izstrādāšana un pilnveidošana, realizācija un kontrole novada pašvaldības 

administratīvajās teritorijās atbilstoši tās attīstības plāniem, teritorijas plānojumiem, 

pastāvošajiem likumiem, normatīvajiem aktiem un saistošajiem apbūves noteikumiem. 

2012. gadā Saldus novada būvvaldes sastāvā pastāvīgi darbojās būvvaldes vadītājs, 

galvenais arhitekts, celtniecības inženieris - būvinspektora palīgs, būvinspektors un būvvaldes 

sekretāre, kā arī attīstības departamenta darbinieki – teritorijas plānotājs, zemes ierīkotājs un 

inženieris - īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs. 2012.gadā aktīvi turpināts uzlabot 

Saldus novada būvvaldes lietvedības darbu – optimizēta darba organizācija,  uzlabota 

dokumentu reģistrācijas, aprites, izsniegšanas kārtība, papildināta  būvvaldē saņemto, izskatīto 

dokumentu reģistrācijas un aprites kārtība docLogix sistēmā, nodrošināta Saldus novada 

būvvaldes būvniecības pieteikumu un būvatļauju reģistrācija Saldus novada māja lapā. 

 2012. gadā Saldus novada būvvaldes sniegto pakalpojumu apjomu rādītāji: 
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Saldus novada 

pašvaldība 

35 30 1 4 20/2 28 0 

Pārējie 124 144 13 37 82/54 60 4 

Kopā 159 174 14 41 102/56 88 4 

 

2012.gadā Saldus novada pašvaldība, izmantojot ERAF līdzfinansējumu veiksmīgi 

pabeigusi  apjomīgu projektu īstenošanu - Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukciju 

Saldū, Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra sakārtošanu, izbūvējot inženierkomunikācijas un 

ceļus  un sagatavojot teritoriju starp Lielo, Striķu un Rīgas ielām uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstībai, Lielās ielas rekonstrukciju posmā no Rīgas ielas  līdz Kuldīgas ielai, Saldū.  Latvijas 

un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos Latvijas reģionos” ietvaros pabeigta Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra 

„Šķūnis” rekonstrukcijas Lielā ielā 3, Saldū projekta realizācija. 2012.gadā pabeigti Saldus 

ezera peldvietas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi Pludmales ielā 4, Aspazijas ielas posmā no 
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Robežu ielas līdz Saldus pilsētas robežai, Saldū rekonstrukcijas darbi un Saldus novada 

pašvaldības autoceļa „Saldus - Pampāļi” ceļa segas rekonstrukcijas darbi Pampāļu pagastā, 

Saldus novadā. Bez tam 2012.gadā Saldus novada pašvaldība Saldus pilsētā sekmīgi realizējusi 

apjomīgus projektus plūdu radīto seku likvidēšanā -  lietusūdens kolektora rekonstrukciju 

posmā no Raiņa ielas līdz Slimnīcas dīķim, ūdens līmeņa regulatora rekonstrukciju lejpus 

slimnīcas Slimnīcas ielā 1A, un ūdens līmeņa regulatora rekonstrukciju Slimnīcas ielā. 

Turpināti iesāktie ielu apgaismojumu rekonstrukcijas darbi Jelgavas ielā (posmā no Tūristu 

ielas līdz Kalnsētas ielai), un izbūvēts jauns apgaismojums no Avotu ielas gājēju tiltiņa līdz 

Saules ielas tiltam gar Cieceres kultūras un dabas taku. Veiksmīgi īstenoti Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda  līdzfinansētie projekti  ciemu ūdenssaimniecības attīstības  pasākumu ietvaros - 

Kursīšu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve un rekonstrukcija, Kursīšu 

pagastā, ūdenspagādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas 2.kārtas darbi Draudzības ciemā,  

Novadnieku pagastā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija, Druvas 

ciemā, Saldus pagastā. 2012.gada īstenots arī „Bandzeru” izgāztuves rekultivācijas darbi,  

Nīgrandes  pagastā.   

 

2.4. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

Saldus novada pašvaldībā 2010.gada 4.janvārī oficiālu darbību uzsāka Saldus novada 

Informāciju tehnoloģiju pašvaldību kompetences centrs (Saldus IT PKC), lai nodrošinātu: 

 e-pārvaldes risinājumu ieviešanu, uzturēšanu un attīstību pašvaldību institūcijās; 

 valsts un pašvaldību institūciju sadarbību e-pārvaldes risinājumu ieviešanā; 

 iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā. 

 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājuma uzturēšana un attīstība notiek 

saskaņā ar pašvaldības institūciju, pašvaldības departamentu noteiktām prioritātēm un 

uzdevumiem, lai efektīvāk nodrošinātu pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildi. 

 

2012.gada galvenie realizētie pasākumi prioritārā secībā: 

1. centralizētās lietvedības informācijas sistēmas uzlabošana pašvaldības iestādēs; 

2. datu pārraides un sakaru nodrošinājumu optimizēšana un izmaksu samazināšana. 

3. pašvaldības struktūrvienību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

uzturēšana pašvaldību struktūrvienībās; 

 

2012.gada kopumā Saldus IT PKC uztur un nodrošina IKT darbību 127 dažādās Saldus 

novada pašvaldības institūcijās/ēkās, kopumā ap 3000 datortehniku vienību un 24 dažādas 

informāciju sistēmu – pārvaldēs, bibliotēkās, skolās, aģentūrās, centros, u.c. Katrā institūcijā ir 

atšķirīgi (atbilstoši vajadzībām) IKT risinājumi - datortehnika, programmnodrošinājums, 

datortīkls, balss pārraides risinājumi, pašvaldības vienotais datu plūsmas nodrošinājums, valsts 

reģistru datu plūsmas nodrošinājums un interneta pieslēgums. 

 

Sadarbībā ar izglītības ministriju 2010.gadā tika uzsākts un 2012.gadā pabeigts ERAF 

projektu „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta ietvaros sakārtoti datortīkli un uzstādīta 

jauna datortehniku (datori un multimediju kabineta aprīkojums) 19 izglītības iestādēs.  

Pašvaldības budžetu ietvaros tika paplašināta lietvedības informācijas sistēmas 

funkcionalitāte un tā pilnvērtīgā lietošanā iesaistītas jaunas iestādes – Saldus bibliotēka un 

Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. Pašvaldības budžetu ietvaros katra 

iestāde uzlaboja datortehnikas nodrošinājumu. 
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2.5. Izglītība (t.sk. interešu un profesionālās ievirzes izglītība). 

 

2012. gadā Saldus novada izglītības pārvaldes darbības mērķis– veicināt izglītības kvalitāti, 

akcentējot pilsonisko atbildību un inovatīvo formu ieviešanu izglītības procesā: 

 piedalīties pirmsskolas izglītības satura un metodikas jauninājumu aprobācijā, 

izmantojot kultūrvēsturiskās vērtības pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas procesā, 

 sniegt atbalstu jaunās pieejas ieviešanā dabaszinību cikla priekšmetu standartu 

īstenošanā, akcentējot pēctecību izglītības procesā, 

 attīstīt sadarbību ar Saldus novada uzņēmumiem un iestādēm karjeras izglītības, mācību 

satura izpratnes un zināšanu pielietošanas sekmēšanai, 

 atbalstīt padziļinātu skolēnu zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, veicinot 

dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos u.c. pasākumos.  

2012. gadā mērķu sasniegšanai veikts plašs metodiskais un izglītojošais darbs: 

1. Mēs lepojamies - 2012.: 

2011./2012.mācību gadā kopā 33 olimpiādēs piedalījušies 1422 skolēni. Tradicionālajām 

olimpiādēm šogad pievienojās 1.valsts atklātā mūzikas olimpiāde. 2012.gada 11.maijā Saldus 

novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu gads 

noslēdzās ar novada uzvarētāju pasākumu „ Mēs lepojamies 2012”. Pasākumā   piedalījās  203 

skolēni un 117 skolotāji no visām novada  skolām. Mūsu audzēkņi ieguvuši 22 godalgotas 

vietas reģiona olimpiādēs un konkursos un 9 godalgotas vietas valsts līmenī. Īpaši lepojamies ar 

Kurzemes jauno programmētāju skolas audzēkņiem, kuri kļuva par valsts informātikas 

olimpiādes medaļniekiem: Valdi Dravnieku, Olafu Eglāju, Deinu Egli, valsts bioloģijas 

olimpiādes 3.vietas ieguvēju Artu Mikāli no Saldus 2.vidusskolas, valsts krievu valodas 

olimpiādes diplomandiem Aleksandru  Kaļiņinu no Saldus profesionālās vidusskolas un Pauli 

Anšicu no Druvas vidusskolas. Ar  savu personīgo sasniegumu vispusību pārsteidza Saldus 

ģimnāzijas 12.klases audzēkne Monta Vēza, kura uzvarējusi 9 novada olimpiādēs un Druvas 

vidusskolas 11.klases skolniece Elza Burve ar 7 uzvarām novadā un 1.vietu 1.Kurzemes 

reģionālajā vizuālās mākslas olimpiādē. Rīgas doma kora skolas audzēkņu grupas sveica 

uzvarētājus.  

2. Gada skolotājs 2012. 

Turpinot 2011.gadā iesākto tradīciju, izglītības pārvalde aicināja novada skolotājus uz svētku 

pasākumu „Gada skolotājs 2012” Diplomus ieguva 29 skolotāji un 4 izglītības iestāžu vadītāji: 

Irēna Lagūna- Kursīšu pamatskolas direktore, Jana Jansone- Lutriņu PII vadītāja, Maiga 

Osovska- Jaunlutriņu pamatskolas mācību pārzine un Saldus 2.vidusskolas direktora vietniece 

audzināšanas darbā Inga Mankus. Tradicionālā Swedbankas balva- dators šogad tika piešķirts 

Nīgrandes pamatskolas sākumskolas un mājturības skolotājai Vinetai Ēberliņai. 

3. Skolotāju un vecāku augusta konference. 

Savstarpējas sadarbības veicināšanai 4. novada augusta konferencē, iesākot 2012./2013.mācību 

gadu, piedalījās ne tikai pedagogi, bet arī vecāki, novada deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji. 

Visi kopā diskutēja par reformu plānu izglītībā un sadarbības uzlabošanas iespējām, ieviešot 

jaunas darba formas.  

4. Dabaszinību un matemātikas inovatīvās pieredzes skolu tīkls Saldus novadā. 

Turpinās ESF projekta ideju par jaunu pieeju dabaszinātņu un matemātikas apguvē ieviešana. 

Druvas vidusskola ar savu komandu  ir kļuvusi par novada vadošo inovatīvās pieredzes skolu. 

Pēc brīvprātības principa  minēto skolu tīklā ir iesaistījušās 9 skolu komandas- dabaszinību un 

matemātikas skolotāji un arī administrācijas pārstāvji. Galvenais princips- panākt, lai katra 
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mācību stunda būtu maksimāli produktīva, lai tiktu pielietotas jaunapgūtās metodes, izstrādātie 

materiāli un jauniegūtie resursi, lai rosinātu skolēnus domāt. 

5. Nominācija- Labākais e-skolotājs. Šogad VARAM un LIKTA organizētajā konkursā „ 

Platīna pele” nomināciju „Labākais e-skolotājs”. Druvas vidusskolas direktora vietnieks, 

reģionālā datorcentra vadītājs, informātikas skolotājs Normunds Svētiņš tika atzīts par konkursa 

uzvarētāju. 

6. Turpinās darbs karjeras izglītības aktualizēšanai un sadarbībai ar Saldus novada 

uzņēmumiem un iestādēm: 

 2012.gadā Saldus novada uzņēmēji tika aicināti piedāvāt tēmas skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādei. Aicinājumam atsaucās viens uzņēmums un viena biedrība. 

Informācija apskatāma Saldus mājas lapā, sadaļā Izglītība. Darbs tiek turpināts; 

 Jau otro gadu uz zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem vērtēšanas komisijā darboties tiek 

aicināti dažādu profesiju pārstāvji. To atzinīgi novērtējuši gan skolēni, gan skolotāji; 

 2012.gada rudenī ir uzrakstīts projekta pieteikums ,,Jauniešu uzņēmējspēju un 

nodarbinātības veicināšana Saldus novadā. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2013.gada 

septembrī; 

 Pasākumā „Mēs lepojamies – 2012” tika organizētas augstskolu informatīvās dienas 

vidusskolēniem. Pamatskolēni tikās ar uzņēmējiem Jāni Vainovski un Gundaru Muižnieku. Visi 

skolēni tika aicināti apmeklēt izstādi ,,Ražots Saldū’’. 
 

Projektu darbs. 

 2012.gadā noslēdzās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos īstenošana”. 2012./2013.māc.g. uz pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu bija iespēja pieteikties pedagogiem, kuri 

nebija piedalījušies projektā. Saldus novadā pieteicās 67 pedagogi, 3 no tiem uz 4. 

kvalitātes pakāpi. 

 2012.gada 1.decembrī tika uzsākta Sorosa fonda- Latvija projekta „Sabiedrisko centru 

attīstības turpinājums Saldus novadā” īstenošana, kura ietvaros turpina veidoties 

sabiedriskie centri Jaunaucē, Zaņā un Šķēdē, savu attīstību bijušās Sātiņu pamatskolas 

telpās sāk Sātiņu sabiedriskais centrs. 

 2012.gadā Saldus novada izglītības iestādes darbojās Eiropas programmās „Skolas 

piens” un „Skolas auglis’’. 

Aktivitātes pirmsskolā. 

Izglītības pārvaldes un Saldus mākslas un vēstures muzeja sadarbības rezultātā 

pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu bērni apmeklēja ikmēneša nodarbības muzejā, kurās 

iepazinās ar sava novada kultūrvēsturiskām vērtībām. Katrs bērns ieguva muzeja goda 

nosaukumu „Muzeja draugs”. 

Jau trešo reizi pirmsskolas izglītības pedagogi pulcējās konferencē. Šajā reizē 

konferences tēma „Personības pašizaugsme - izglītības kvalitātei”. 

Izglītības iestāžu tīkla optimizācija  

Saldus novadā, tāpat kā visā Latvijā kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmes 

demogrāfiskajā situācijā – iedzīvotāju skaits samazinās. Pašreizējā situācija norāda, ka esošo 

skolu piepildījums ir tikai nedaudz vairāk par pusi no vēlamā skolēnu skaita, un tas liek secināt, 

ka būs nepieciešams samazināt esošo izglītības iestāžu skaitu. 2012. gadā Saldus novadā 

skolēnu skaits samazinājās par 213 skolēniem. Veicot izglītības iestāžu optimizāciju, tika 

ņemtas vērā:  



14 
 

 SIA „AC Konsultācijas” veiktā pētījuma Saldus pilsētas un tās tuvākās apkaimes izglītības 

iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāns 2011 -2017 un Saldus rajona 

Izglītības nozares attīstības programmas izstrāde 01.2009.-04.2009. rekomendācijas;  

 izglītības nozares attīstības programmas mērķis- kvalitatīva, pieejama un sasniedzama 

vispārējā izglītība Saldus novadā. 

2012. gadā likvidēta Kurzemītes pamatskola un reorganizēta Sātiņu pamatskola (Saldus 

novada domes 2012.gada 29.februāra pārkārta sēdes lēmums) Sātiņu pamatskola un Kurzemītes 

pamatskola atradās tuvu pilsētai. Vairāk nekā pusi Kurzemītes pamatskolas skolēnu pieveda no 

Saldus pilsētas. Sātiņu pamatskolas skolēnu skaits strauji samazinājās. Šo skolu bērniem 

nodrošinātas iespējas mācīties pilsētas skolās. 2012.gadā slēgt skolas, kas atrodas tālāk no 

novada centra, būtu daudz neekonomiskāk. 

 

Interešu izglītība. 

 Lai veiksmīgi novadā darbotos interešu izglītība, to koordinē Saldus Bērnu un jaunatnes 

centrs. 2012.gadā interešu izglītībā par pulciņu pedagogiem strādāja 103 pedagogi. 

Apstiprinātas 21,048 likmes, kuras sadalās: 17,048 uz skolu bāzēm, 4.000 likmes BJC. 

2012.gadā  notika gan vietējie, gan novada, gan valsts mēroga pasākumi. Saldus BJC organizēja 

4 Kurzemes reģiona pasākumus un 1 valsts mēroga pasākumu jauniešu koru festivālu, kurā 

piedalījās 3250 dalībnieku. Interešu izglītības kolektīviem, kas nepiedalījās skatēs un 

konkursos, notika pasākums „Raibais karuselis” ar 720 dalībniekiem, kurā tie parādīja savas 

programmas. 

 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā darbojas 26 pulciņi ar kopējo dalībnieku skaitu 978. 

Visvairāk dalībnieku ir kultūrizglītības programmā. 2012.gadā notika 48 lieli un mazi pasākumi 

ar kopējo dalībnieku skaitu-1820. Saldus  Bērnu un jaunatnes centrs organizē arī audzināšanas 

darbu un jaunatnes darbu novadā. Audzināšanas jomā klašu audzinātājiem un direktoru 

vietniekiem notikuši 3 semināri. 

Nīgrandes Bērnu un jauniešu centrā „Augšventa“ darbojas 317 audzēkņu. 

Jau februāra mēnesī aktīvi iesaistījāmies Saldus BJC organizētajā radošo darbu izstādē 

,,Mans meistardarbs – beidzot gatavs...’’ par ko saņēmām pateicības. 

Martā ,,Augšventas“ meitenes no Nīgrandes pamatskolas pārstāvēja Saldus novadu 

mūsdienu dejās. Savukārt vides pulciņa audzēknes piedalījās konkursā ,,Skolēni eksperimentē’’ 

un vides izziņas spēļu konkursā ,,Iepazīsti vidi!“. Abos konkursos pulciņa dalībnieces ieguva 

tiesības pārstāvēt Saldus novadu valsts mērogā. Dziedošie kolektīvi piedalījās vokālās mūzikas 

konkursā ,,Balsis“ Saldū. ,,Augšventas“ ansamblis no Kalnu vidusskolas saņēma I pakāpes 

diplomu. 

Aprīlī vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu dalībnieki piedalījās mūzikas un mākslas 

festivāla ,,Toņi un pustoņi’’ Kurzemes novada kārtā. Žūrija uz nākošo kārtu atlasīja 9 darbus no 

,,Augšventas’’ dalībnieku iesniegtajiem darbiem. Šī paša konkursa ietvaros notika arī tērpu 

skate, kur abi ,,Augšventas’’ pulciņi no Nīgrandes pamatskolas un Kalnu vidusskolas tika 

izvirzīti pārstāvēt Saldus novadu finālā, kurš notika no 7.-10.jūnijam Mazsalacā. Nīgrandes 

meitenes ieguva II pakāpes diplomu . 

Tradicionāli ,,Augšventas“ dalībnieki un pulciņu skolotāji aktīvi piedalās Saldus BJC 

organizētajā Ziemassvētku labdarības pasākumā. Gatavo gan kartiņas, gan rotājumus un 

skolotājas vada arī Radošās darbnīcas. 

Darbs ar jaunatni 

Saldus novada jaunatnes darba koordinēšana notiek jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrā 

„Šķūnis”. Ikdienā JIC „Šķūnis” darbojas biedrības „Saldus fotoklubs - ES daru!”, Saldus 

jauniešu dome „Es un mēs” un Latvijas Mazpulku vienība „Šķūnis”. SJD „Es un mēs” kopā ar 

Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi koordinēja Saldus novada projektu fonda 

atbalstīto projektu „Jaunieši Saldus novadam” – tika atbalstīti 12 projekti Saldus novadā un 

Saldus pagasta Druvas vidusskola notika Saldus novada Jauniešu forums, kurā piedalījās 176 
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jaunieši un ar jaunatnes darbu saistīti pieaugušie. 13.martā tika atklātas JIC „Šķūnis” jaunās 

telpas. JIC „Šķūnis” paplašināšana notikusi Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Kopumā 

gadā tika noorganizēti 25 dažādi pasākumi – apmācības,  semināri, diskusijas, radošās dienas, 

akcijas, konkursi. Centrs darbojas kā ES programmas „Jaunatne darbībā” reģionālais 

koordinators, kā arī pieredzes apmaiņas vieta. Notika programmas „Jaunatne darbībā” atbalstīta 

starptautiska jauniešu apmaiņa „P.U.L.L. Music”, kurā piedalījās jaunieši no Lielbritānijas, 

Lihtenšteinas un Polijas. 

2012.gada 9.-11.augustā Jaunantes lietu konsultatīvā padome rīkoja 200 km 

velobraucienu „Iepazīsim un stiprināsim Saldus novadu!”, kurā 3 dienu maršrutu pieveica 14 

jaunieši. Brauciena laikā notika 15 sapulces, kurās piedalījās 95 iedzīvotāji. Sapulcēs tika 

savākti un apkopoti 75 ierosinājumi Saldus novada attīstības programmai. 
 

Profesionālās ievirzes izglītība. 

Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2011./12.m.g. 

Saldus mūzikas skolas kolektīvs 2012.gadā ar fantastisku, daudzveidīgu un profesionāli 

augstvērtīgu koncertu Saldus Kultūras centrā atzīmēja Skolas dibināšanas 65.gadadienu. Saldus 

novads var patiesi lepoties ar Saldus mūzikas skolas audzēkņu sasniegumiem Starptautiskajos, 

Latvijas mēroga un Reģionālajos konkursos. 

 Starptautiskais jauno pianistu konkurss Nicā (Francija, 05. – 09.11.2012.) – 

III vieta – Didzis Dreimanis (4.klavieru kl.). 

 K.Ozola VII Starptautiskais konkurss „Jaunais trompetists” - (Jēkabpils, 28. – 30.11.2012.) 

     I vieta – Mārtiņš Zujs (5.trompetes kl.). 

 IV Starptautiskais jauniešu pūtēju orķestru festivāls-konkurss (Ventspils, 2012.g.maijs)                       

I vieta – Saldus MS pūtēju orķestris. 

 III Latvijas Brass asociācijas konkurss MS un MV audzēkņiem tubas un eifonija spēlē 

(JVLMA, 02.04.2012.) -     I vieta – Artūrs Bite (3.eifonija kl.). 

 XVII Latvijas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss (JVLMA, 27. – 

29.01.2012.) - I vieta – Mārtiņš Zujs (4.trompetes kl.), Artūrs Bite (3.eifonija kl.); 

                            II vieta – Jānis Narkevics (5.trompetes kl.), Alise Brača (3.trombona kl.); 

                            III vieta – Diāna Lube (4.mežraga kl.); 

                            Atzinība – Stella Ančevska (4.saksofona kl.), Līga Bieriņa (4.trombona kl.). 

 Saldus MS nominēta par labāko skolu šajā konkursā, labākais skolotājs – Artūrs Maculēvičs 

un labākā koncertmeistare – Ingrīda Bite. 

 Koncertcikla - konkursa „Talants Latvijai” 2011./12.g. fināls (RLB, 06.05.2012.) 

 I vieta – Diāna Lube (4.mežraga kl.); 

 II vieta – Jānis Narkevics (5.trompetes kl.), Stella Ančevska (4.saksofona kl.); 

 III vieta – Artūrs Bite (3.eifonija kl.); 

 Atzinība – Dāvids Dāvis Gailītis (4.mežraga kl.). 

Skolai piešķirta Arnolda Skrides balva par labāko sniegumu konkursā 1000 Ls apmērā. 

 V.Nartiša konkurss „Misiņa pavēlnieks” metāla pūšaminstrumentiem (aprīlis, 2012.g.) 

                       II vieta – Artūrs Bite (3.eifonija kl.). 

 VII Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestru festivāls, fināla konkurss (Jelgava, 26.05.2012.) 

                           I pakāpes diploms – Saldus MS pūtēju orķestris. 

 Latvijas mūzikas skolu jaunāko klašu ETĪŽU konkurss klavierspēlē (Saldus MS, 

28.11.2012.) - Atzinība – Jūlija Vecpuise (4.klavieru kl.). 

 Mazpilsētu un lauku MS pianistu konkurss jaunākajām klasēm (Dobele, 13.04.2012.) –  

II vieta – Katrīna Zvejniece (3.klavieru kl.),  III vieta – Jūlija Vecpuise (3.klavieru kl.). 
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 IV Kurzemes MS pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss „Pūš pa deviņ” 

(Talsi, 11.04.2012.) - II pakāpes diploms – Saksofonu kvartets: Lūcija Ušerovska,                           

Anna Lavrinoviča, Krista Sokolovska, Stella Ančevska 

 Kurzemes un Zemgales skolēnu pūtēju orķestru skate (Jelgava, 02.03.2012.) 

                           I pakāpes diploms – Saldus MS pūtēju orķestris 

 Kurzemes reģiona MS pianistu konkurss „No prelūdijas līdz…”  

     Atzinība – Katrīna Zvejniece (3.klavieru kl.) un Beāte Funka (4.klavieru kl.) 

 VII Kurzemes MS audzēkņu konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē (Saldus 

MS, 06. – 07.03.2012.)- I vieta – Artūrs Bite (3.eifonija kl.), Diāna Lube (4.mežraga kl.),                            

Stella Ančevska (4.saksofona kl.), Krista Sokolovska (4.saksofona kl.), Jānis Narkevics 

(5.trompetes kl.), Mārtiņš Zujs (5.trompetes kl.), Varis Vecpuisis (6.sitaminstrumentu kl.); 

     II vieta – Roberta Rītiņa (2.saksofona kl.), Rebeka Rolšteina (2.saksofona kl.), Dāvids Dāvis 

Gailītis (3.mežraga kl.), Alens Līdaks (4.mežraga kl.), Justīne Beltiņa (4.sitaminstrumentu kl.),  

Alberts Broders (2.sitaminstrumentu kl.), Kristiāns Neilands (2.sitaminstrumentu kl.); 

     III vieta – Ernests Tapiņš (2.sitaminstrumentu kl.), Rinalds Kuģis (6.klarnetes kl.),  Romans 

Maags (6.klarnetes kl.) 

18 skolu skaitā Saldus MS – vislielākais dalībnieku skaits un kopvērtējumā – I vieta. 

 VII Kurzemes reģiona stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss „Sol – Re – La – Mi” 

(Saldus MS, 28.03.2012.) - III vieta – Terēze Krūmiņa (1.vijoles kl.),                            

 Atzinība – Rebeka Volfmane (1.vijoles kl.) un Arta Paula Ozoliņa (6.vijoles kl.). 

 

Saldus mākslas skolas tradicionālās ārpusstundu aktivitātes 

 Mācību semestru darbu skates,  Saldus mākslas skolā.  

 Ikgadējās Saldus mākslas skolas izglītojamo noslēguma darbu izstādes Jaņa Rozentāla 

Saldus vēstures un mākslas muzejā.  

 Dalība Valsts konkursos. 2012. Kurzemes zonas kompozīcijas konkursā. Betija Grinberga 

ieguva augstāko novērtējumu savā vecuma grupā. 

 Izstādes Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, Saldus bibliotēkā, Kapelleru 

namā un Tūrisma informācijas centrā un Saldus un Brocēnu novada izglītības un kultūras 

iestādēs. (Ziemassvētku izstāžu un organizēšana. Lieldienu izstāžu organizēšana.) 

 Dalība Saldus novada svētkos un citos publiskos pasākumos ar radošām darbnīcām.  

 Izstāžu, muzeju apmeklējumi Saldū un Rīgā. (Audzēkņiem un pedagogiem) 

 Dalība Mākslas dienu pasākumos Saldus novadā un Kurzemē.  

 Mācību prakses izbraukuma nometne jūnijā. 2012.gada "zaļo praksi" pavadījām Mazirbē. 

 „Rozentāla vasaras skoliņas” organizēšana 1.-3.kursu audzēkņiem katru vasaru kopš 

2009.gada.  

 Starptautiska projekta „Plenērs Rozentāla pilsētā” organizēšana katru vasaru kopš 2006.gada. 

2012. plenēra aktivitātes norisinājās 3 Saldus novada muižās - Reņģē, Vadakstē un Jaunaucē. 

 Dalība Projekta  Nordplus Junior  VIENA VALODA VISIEM organizēšanā un realizācijā  

 Atsevišķi projekti sadarbībā ar izglītības, kultūras iestādēm, pašvaldību un uzņēmējiem.  

o Kaimiņu būšana-2 

o b. Cemex iespēju fonds atbalsta Saldus mākslas skolas projektu "Zīmē droši!".  

 Pedagogu radošās aktivitātes. 

Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā no 2012.g. 3.marta līdz 10.aprīlim skatāma 

dzejnieces, pedagoģes un Saldus novada kultūras darbinieces Guntas Krauleres personālizstāde 

„Mani gaismas gadi” 

http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=53&prop_id=211
http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=56
http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=96
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2.6. Kultūra (t.sk. bibliotēku un muzeja darbība). 

Saldus  novadā  kultūras nami strādā Saldus pilsētā, Ezeres, Saldus, Lutriņu, Jaunlutrinu, 

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 domājām par iespējami efektīvas  kultūras nozares iestāžu 

savstarpējā sadarbības modeļa pilnveidošanas un visu amatiermākslas nozaru  darbības 

saglabāšanas un attīstības.   

2012.gadā Saldus novadā darbojās 6 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 „Nīgrande”, 

Novadnieku pagasta sieviešu koris „Draudzība”. Kultūras namos darbojas šādi  deju kolektīvi:  

Saldus kultūras centrā deju kopa „Bandava”, TDA „Kursa”, TDA „Kursa” studija,  bērnu deju 

kolektīvs „Dzīpars” /6 vecuma grupas/, Druvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa 

„Druva”, senioru deju kolektīvs „Druvas seniori”, pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs 

„Vārpiņa”; Jaunauces tautas nama jauniešu deju kolektīvs un  pirmsskolas vecuma bērnu deju 

kolektīvs; Novadnieku pagasta jauniešu deju kolektīvs „Sadancis” un 2 bērnu deju kolektīva 

„Ciecerīte” grupas, Kalnu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Jumis”, Lutriņu pagasta 

jauniešu deju kolektīvs „Vilks” un pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Sprīdīši”. 

Dziesmu un Deju svētku procesā iekļaujas un svētkiem gatavojas Saldus Bērnu un jaunatnes 

centra jauniešu koris „Ameno” un jauniešu deju kolektīvs „Meduslāse”, Saldus Profesionālās 

vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Meduslāse”, Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs 

„Puzurs”. Darbojās 13 vokālie ansambļi – Ezerē, Rubā, Jaunaucē, Vadakstē ( sieviešu un 

jauktais), Lutriņos, Kursīšos, Saldus pagastā, Nīgrandē (sieviešu un zēnu), Pampāļos, Zaņā, 

Zirņos. Populāra ir amatierteātru kustība un darbojas 14 kolektīvi – Saldū, Ezerē, Rubā, 

Jaunaucē, Vadakstē, Lutriņos, Saldus pagastā, Jaunlutriņos, Šķēdē, Kursīšos,Pampāļos, Zirņos, 

Zvārdē, Zaņā. Aktīvas ir  Pampāļu folkloras kopa „Pampāļi”, Saldus folkloras kopa 

„Medainis”, Rubas folkloras kopa „Ruba” un tautas mūzikas kapelas „Strops” (Saldus), 

„Spēlmaņi” (Nīgrande) un akordeonistu ansamblis „Akords” (Saldus). Kvalitatīvi darbojas  

pūtēju orķestris „Saldus”, 6 lietišķā mākslas kolektīvi: Tautas lietišķās mākslas studija 

„Saldus”, Druvas Amatnieku centrs, kolektīvi Novadnieku (2), Zirņu un Zaņas pagastos. 

Tēlotājas mākslas nozarē darbojas  J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupa.  Bez tam kultūras 

iestādēs aktīvi darbojas Eiropas deju grupas, līnijdeju grupas, interešu klubi, veselīgas 

vingrošanas grupas.  Nodrošināts finansējums kolektīvu vadītāju 2012.gada sezonas  deviņu 

mēnešu darbam un saglabāta iespēja darboties visiem esošajiem kolektīviem. 

2012. gadā kultūras nozares darbinieki aktīvi iesaistījās projektos: 

 Ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstu realizēts kultūras nozares mazo 

projektu konkurss Saldus novada kultūras  projektu pasākumi  „Esi oriģināls!” ( īstenoti 

9 projekti); 

 Starptautisks seminārs Igaunijā „Tradicionālais kultūras mantojums un radošās 

industrijas”; 

 II Starptautiskie Tautas muzikantu  svētki „Saldie vārti”; 

 Pirmo reizi noorganizēts pasākums amatiermākslas nozares popularizēšanai „Kristāla 

Zirgs”. 

 Noorganizēta radošā  konference „Esi radošs”.  

 Saldus novada svētkos „Ūdeņi runā”  plaši pārstāvēta kultūras pilsētas un pagastu kultūras 

programma. 
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 Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru organizēti Kurzemes novada Dziesmu svētki 

Saldū. 

 Dalība Starptautiskā folkloras festivālā „Baltica 2012”. 

  

Bibliotēku nozarē: 
Saldus novadā darbojas 20 valsts akreditētas bibliotēkas: Saldus pilsētas bibliotēka kā 

reģiona galvenā un 19 vietējās nozīmes bibliotēkas. Tajās strādā 38 kvalificēti speciālisti, kuru 

zināšanas papildinātas 13 SPB organizētajos semināros un pieredzes braucienos, kā arī 236 

ārpus novada pasākumos.  

Bibliotēku piedāvātos pakalpojumus izmanto 30 % (8453) novada iedzīvotāju. Viņiem 

tiek piedāvāts 243 080 vienību liels iespieddarbu krājums, kura apgrozījums gada laikā  

sasniedz 1,17 reizes. Gada laikā, pārdomāti izlietojot piešķirtos līdzekļus, un, vienlaicīgi 

saglabājot bibliotēku krājumu aktualitāti un daudzveidību, tas papildināts ar 10 680 

jaunieguvumiem.  Bibliotēku telpu un aprīkojuma uzlabojumam un jaunu ideju realizēšanai, 

piesaistot papildus finansējumu, izstrādāti  24 projekti. Strādājot vispārējas taupības apstākļos, 

vislielākā uzmanība vērsta uz daudzveidīgu un vienlīdz kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 

visās novada bibliotēkās. Īpaši domāts par jaunāko paaudzi – nākotnes lasītāju. Darbā ar 

bērniem ieviestas inovācijas, kas nav tradicionālas - Vasaras un Svētdienas skolas, bibliotēku 

naktis, kopīgi pārgājieni, atjautības un veiklības pārbaudījumi, kopīga scenārija veidošana, 

sacerējumu konkurss, princešu, joku, krāsu balles, smieklu šovs, erudīcijas viktorīnas u.c. 

Pavisam noorganizēti 350 pasākumi - literāras tikšanās,  grāmatu atvēršanas svētki, radošas 

darbnīcas, dažādu interešu pulciņi - neatkarīgi no apmeklētāju sociālajām un finansiālajām 

iespējām. Izveidotas 1713 literāras, tematiskas vai mākslas izstādes. Par novada bibliotēku 

darbu 2011.gadā  ir 84 publicējumi vietējā laikrakstā „Saldus zeme”. 
 

Muzeju nozarē: 
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs ir dibināts 1946.gadā. Muzejs ir 

sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir vākt,  

dokumentēt, saglabāt, pētīt , eksponēt un popularizēt Saldus novada materiālās un nemateriālās 

kultūras vērtības, kas raksturo tagadējās novada 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. Muzeja darbība: Muzeja 

kompetencē ir vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt, un popularizēt Saldus novada 

materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. 

            Turpinās 2007.gadā uzsāktā J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājuma 

digitalizācija (www.nmkk.lv ), tādējādi nodrošinot sabiedrības piekļuvi nacionālajām vērtībām 

Latvijā un Saldus novadā.  

Tiek īstenotas muzeja pedagoģiskās programmas, kuru mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 

tuvāko kultūrvidi, kā arī radīt interesi par vēsturi, kultūru un mākslu. Piemēram: „Janis 

Rozentāls un viņa daiļrade”, „Ko stāsta senlietas”, „Kā senāk mācīja” u.c. Lai nodrošinātu 

muzeja piedāvājuma un ieguldījuma ilgtspēju, izstrādāts īpašs nodarbību cikls pirmsskolas 

vecuma bērniem „Muzeja draugs”, kā arī tiek piedāvātas nodarbības aktuālajās izstādēs muzejā. 

Darbā ar sabiedrību iedibinātas tradīcijas, kas popularizē Saldus novada 

kultūrvēsturiskās vērtības un veicina to saglabāšanu: piem. novadnieku Jaņa Rozentāla un 

Edgara Dunsdorfa dzimšanas dienu atzīmēšana muzejā un, ar Saldus novada domes atbalstu, šo 

personību vārdā nosauktās prēmijas piešķiršanu par īpašiem sasniegumiem pētniecībā un 

vizuālās mākslas nozarē.  

Lai veicinātu un uzturētu auglīgas attiecības ar Saldus novada uzņēmējiem un 

sabiedrību, muzeja darbinieki iedibinājuši „Pateicības dienu” katra gada decembrī, kurā dalās 

priekā par sasniegumiem un veiksmēm ar saviem atbalstītājiem.   

http://www.nmkk.lv/
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Muzejs aktīvi iesaistās un turpinās iesaistīties daudzveidīgos vietējos un starptautiskos 

projektos. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs ir un nākotnē plāno būt aktīvs 

Eiropas akcijas „Muzeju nakts” dalībnieks. 
 

2.7. Sports. 
 

Svarīgākie notikumi un sasniegumi sportā 2012.gadā: 

 Dainis Polis GPC  pasaules čempionātā pauerliftingā, kurš norisinājās Slovākijā izcīnīja 

čempiona titulu. WPC pasaules čempionātā spēka trīscīņā Lasvegasā savā vecuma grupā 

DPolis izcīnīja sudraba medaļu.   

 Latvijas Retro motokrosa izlase Čehijā parāda savu labāko rezultātu 21.gadsimtā. 

 Sportisti no Saldus novada piedalījās pasaules čempionātā čežetām un guva ļoti labus 

panākumus- kopvērtējumā Gatis Zolmanis ieguva 2. vietu, Igors Moisejevs- 5. vietu un 

Intars Lesnieks 18. vietu. 

 Miks Puķītis izcīnīja 2.vietu BMX pasaules izaicinājuma sacensībās amatieriem pieaugušo 

vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem Anglijā. 

 Juris Ozols izcīnīja 3.vietu pasaules čempionātā Latvijas stājhokeja izlases sastāvā. 

 Latvijas 3.olimpiādē Saldus novads piedalījās ar 97 sportistiem un 78 novadu konkurencē 

kopvērtējumā izcīnīja augsto 10.vietu. Zelta medaļas izcīnīja Līga Velvere 400m, 400m/b 

skrējienos, 2.vietu Kristiāns Andžāns un Rihards Nejs svarcelšanā un Saldus novada 

basketbola komanda ar Madaru Rogu priekšgalā, 3.vietu izcīnīja Mareks Garbars grieķu-

romiešu cīņā un Laura Sproģe svarcelšanā. 

 Latvijas lakrosa čempioni ,,Druvas Dinamīts”, kuri šo titulu izcīna 4.reizi! 

 Veiksmīgi tika noorganizēti vairāki  starptautiski turnīri dažādos sporta veidos - basketbolā 

veterāniem 35+, kurā piedalījās komandas no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Krievijas; 

svarcelšanā; džudo, taekvondo. 

 Pasākumā ,,Sporta zvaigzne – 2012.” apbalvojām 106 augstas klases sportistus un viņu 

trenerus, kuri izcīnījuši augstas vietas pasaules, Eiropas, Baltijas un Latvijas čempionātos 

un kausa izcīņās. Izteicām pateicību sporta skolotājiem un sporta darba organizatoriem. 

 Saldus novadā notiek atklātie čempionāti un kausu izcīņas 24 sporta veidos. Saldus novadā 

ar novada domes atbalstu noorganizēti 59 lieli sporta pasākumi gan bērniem, gan 

pieaugušajiem. 

 Sporta spēles ,,Dienvidi”, kurās piedalās 7 pagasti un sacenšas 13 sporta veidos. 

 Ļoti aktīvi ir sporta klubi un biedrības, kuri organizē dažādus sporta pasākumus gan 

atsevišķi, gan iekļaujas novada rīkotajās sacensībās. 

 Skolu atklātajās sacensībās notiek sacensības 13 sporta veidos 4 vecuma grupās. 

 Starptautiskās  motokrosa sacensības ,,Battery Superkausa” pulcēja ļoti daudz braucēju  un 

skatītāju. 

Tas ir tikai neliels ieskats, kas notiek novadā un starptautiskajās sacensībās, kurās piedalās 

mūsu sportisti. 

 

2.8. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana. 

Saldus pilsētas pašvaldības policijā 2012.gadā strādāja 7 darbinieki, reģistrēti 812 

notikumi par kuriem: 

 sastādīti 295 administratīvo  pārkāpumu protokoli, tai skaitā: 

108 par atrašanos sabiedriskās vietās alkoholisko dzērienu iespaidā un lietošanu, tai skaitā 

nepilngadīgām personām 55; 

61 par nepilngadīgo personu smēķēšanu; 

12 par bērnu izglītošanas un audzināšanas pienākumu neveikšanu; 

17 par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu; 

5 par naktsmiera traucēšanu pēc 23
00

 ; 
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3 par sīko huligānismu; 

64 par saistošo noteikumu neievērošanu; 

uz vietas iekasēta soda nauda 75 gadījumos; 

253 automašīnu īpašnieki sodīti par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. 

 

2.9.  Bāriņtiesas darbība. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, vietniece un trīs bāriņtiesas locekles strādā pilnu darba slodzi, 

trīs locekles strādā nepilnu darba slodzi, divi - atalgojumu saņem pēc nostrādātajām stundām.  

Līdz 2012.gada 31.decembrim ārpusģimenes aprūpē atrodas 110 bērni – 73 bērni dzīvo 

aizbildņu ģimenēs, 17 aprūpes iestādēs, 20 ievietoti audžuģimenēs.    

Bāriņtiesas pārraudzībā ir 21 lieta par aizgādnībā esošām personām, 8 par aizgādņa 

iecelšanu mantojumam un 37 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu.  

Bāriņtiesa 2012. gadā pieņēma 169 lēmumus bērnu un rīcības nespējīgo personu tiesību 

un tiesisko interešu aizsardzībai, no tiem  

29 - par aprūpes tiesību atņemšanu 12 mātēm un 17 tēviem, lēmumus par aprūpes tiesību 

atjaunošanu 2 mātēm un 3 tēviem 

25 - par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 11 mātēm, 14 tēviem,   

7 - par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē,  

5 -  par bērna ievietošanu audžuģimenē, 

7 - par bērna ievietošanu aprūpes iestādē, 

9 - par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu, 

10 - par nepilngadīgo mantisko interešu nodrošināšanu,  

doti 11 atzinumi pēc rajona tiesas pieprasījuma par viena vecāka atsevišķas aizgādības 

noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, 

7 - par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā, 

8 - 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 

un vēl 51 cits lēmums. 

          2012.gadā iedzīvotājiem sniegtas 393 konsultācijas, 294 gadījumos pārbaudīti bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļi. 

 

2.10. Civilstāvokļa aktu reģistrācija. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldību Dzimtsarakstu 

nodaļām. Nodaļa savā darbā vadās pēc „Civilstāvokļa aktu likuma”, kas pieņemts Saeimā 

17.03.2005. Likuma mērķis ir reglamentēt tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu – laulību, 

dzimšanas un miršanas – reģistrācijas jomā. Ministru kabinets nosaka civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas kārtību. Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā strādā 2 darbinieces:  vadītāja un 

galvenā speciāliste. 

Ikdienā darbu organizējam saskaņā ar nodaļas nolikumu. Nodaļa reģistrē  laulību, 

dzimšanu un miršanu, kārto uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas lietas, veic reģistru 

labojumus un papildinājumus (par laulības šķiršanu, ziņu anulēšanu par tēvu, par paternitātes 

noteikšanu, par adopciju u.tt.). Uz pilsoņu un iestāžu pieprasījumiem no arhīva izsniedz 

atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības un izziņas, iesniedz PMLP ziņas, kuras 

nepieciešamas pirmuzskaites veikšanai un Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu aktualizēšanai. 

 Saldus novadā 

laika posmā  

Dzimšanas 

reģistrācija 

Miršanas reģistrācija Laulības reģistrācija 

no 01.01.2012.-

31.12.2012. 

213 320 94 
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Kuldīgas un Dobeles slimnīcu dzemdību nodaļās jaunajām māmiņām tiek pasniegti 

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas apsveikumi un informācija par bērna reģistrāciju. 

Izsniedzot pirmo dzimšanas apliecību, novada bērniem dāvinām dzimšanas apliecības vāciņus 

un grāmatu „Mūsu bērns”. Ja vecāki vēlas, organizējam svinīgu dzimšanas reģistrāciju ar kūmu 

piedalīšanos. Pēc pieprasījuma organizējam arī sudraba un zelta kāzas. 

3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

Saldus novada dome, saskaņā ar pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu, sastādīja, 

apstiprināja un izpildīja budžetu 2012.gadam. 

2012.gadā Saldus novada domes finanšu revīziju veica, revīzijas pārskatu sagatavoja 

un atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza SIA „Revidents un grāmatvedis” . 

Saldus novada pašvaldības budžeta (pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta) 2012.gada norēķinu slēguma bilance, salīdzinot ar 2011.gadu: 

 
 

Rādītāji 2012.gads 

 ( Ls) 

2011gads 

 ( Ls) 

Budžeta slēguma rezultāti -1 303 962 -498 169 

 

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 

Pārskats par Saldus novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta  izpildi ieņēmumos, 

salīdzinot ar 2011.gadu: 

Kods Ieņēmumu avots 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā ieņēmumi 19 629 100 19 452 501 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 409 465 6 146 355 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 078 778 1 021 352 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 755 305 706 851 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 245 454 230 116 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 78 019 84 385 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 58 698 49 515 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 462 1 369 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 18 939 22 683 
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10.0.0.0. Sodi un sankcijas 38 409 37 304 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 900 2 417 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek.īpašuma pārd. 108 706 81 924 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 10 445 577 10 560 323 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 163 708 146 119 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 1 264 387 1 382 888 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 4 531 160 4 336 259 

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: 

 2012.gads 2011.gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par zemi    (Ls) 779732 722 219 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (Ls) 697087 706 851 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (%) 89.4 97.9 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iekasēšana 

 2012.gads 2011.gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un 

būvēm    (Ls) 
232081 253 936 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (Ls) 226066 230 116 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm(%) 97.4 90.6 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli iekasēšana 

 2012.gads 2011.gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un 

būvēm    (Ls) 
83332 0 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (Ls) 71281 0 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (%) 85.5 0 

Izdevumu daļu veido izdevumi pašvaldībām noteikto funkciju veikšanai, kuras ir noteiktas 

likumā „Par pašvaldībām“. 

Pašvaldību izdevumu lielāko daļu sastāda izdevumi: 

izglītībai, 

pārvaldei, 

komunālās saimniecības uzturēšanai, 

sociālai nodrošināšanai, 

sporta un kultūras iestādēm, pasākumiem. 

Pārskats par Saldus novada domes 2012.gada pamatbudžeta izpildi izdevumos, salīdzinot 

ar 2011.gadu: 

Kods Izdevumu avots 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā izdevumi 24 894 948 19 960 992 

01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 2 083 101 2 038 291 

01.700 Pašvaldības parāda darījumi 366 571 429 333 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 148 750 136 575 

04.000 Ekonomiskā darbība 391 923 378 402 

05.000 Vides aizsardzība 55 578 57 488 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

11 253 689 6 159 565 

07.000 Veselība 7628 6011 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 1 333 000 1 007 045 
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Pārskats par Saldus novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos 

salīdzinot ar 2011.gadu: 

 Ieņēmumu avots 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā ieņēmumi 484 783 476 364 

05.0.0.0. Dabas resursu nodoklis 150067 86 967 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 96 53 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 300 200 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek. īpašuma pārd. 691 413 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 331776 387 709 

19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti 1000 0 

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 0 1012 

 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā 

281896 190 254 

 

Pārskats par Saldus novada domes 2012.gada speciālā budžeta izpildi izdevumos salīdzinot ar 

2011.gadu: 

Kods Izdevumu nosaukums 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā izdevumi 410 861 384 722 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 0 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 8747 11 033 

05.000 Vides aizsardzība 55967 35 594 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 346147 338 095 

 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 355818 281 896 

Pārskats par Saldus novada domes 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 

ieņēmumos salīdzinot ar 2011.gadu: 

Ieņēmumu avots 
2012.gads (Ls) 2011.gads 

(Ls) 

Kopā ieņēmumi 139 795 141 855 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 139795 141 855 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 145 173 47 274 

Pārskats par Saldus novada domes 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 

izdevumos salīdzinot ar 2011.gadu: 

Kods Izdevumu nosaukums 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā izdevumi 94 893 43 956 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcijas 

288 988 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

apsaimniekošana 

1284 20308 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 15689 12634 

09.000 Izglītība 77341 9726 

10.000 Sociālā aizsardzība 291 300 

 Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu  

atlikums gada beigās 

190 075 145 173 

Salīdzinoša tabula, kas atspoguļo neatmaksātos debitoru un kreditoru parādus: 

 Debitoru parādi Kreditoru parādi 

09.000 Izglītība 8 526 465 8 980 855 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 094 850 1 196 760 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 2 756 689 4 531 160 
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2011.gads 553 503 16 147 715 

2012.gads 918 397 23 891 267 

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS  ĪPAŠUMS UN TĀ  IZMAIŅAS 

Pašvaldības īpašumu struktūra un vērtība 2012.gadā. 

 

Īpašuma veids uz 01.01.2013.(Ls) Novērtējums 

1. Nemateriālie īpašumi 270673 Bilances vērtība  

2. Pamatlīdzekļi (kopā) 74928652  Bilances vērtība  

Zeme, ēkas, būves 58393820 Bilances vērtība 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 429328 Bilances vērtība 

Pārējie pamatlīdzekļi 5677081 Bilances vērtība 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtie celtniecības objekti 

 

7778730 

Bilances vērtība 

Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldību nekustamie īpašumi 

1274742 Bilances vērtība 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1374951 Bilances vērtība 

 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN SABIEDRĪBĀS 

Saldus novada domes līdzdalība radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā 

 

Uzņēmuma nosaukums 

 

Adrese 

Pašu kapitāls 

(Ls)uz 

01.01.2011. 

 Pašvaldības 

kapitāla 

daļas (%) 

SIA “Saldus siltums” Saldus, Mazā iela 6 790203 100 

SIA “Saldus Komunālserviss” Saldus, Skrundas iela 2 1919379 100 

SIA “Saldus namu pārvalde” Saldus, Peldu iela 3 204435 100 

SIA “Saldus tirgus” Saldus, Kuldīgas iela 1 142042 100 

SIA „Saldus medicīnas centrs” Saldus, Slimnīcas iela 3 182637 75 

SIA „Saldus Zobārstniecība” Saldus, Slimnīcas iela 3 343 100 

 

4. PERSONĀLS 

Ņemot vērā Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) struktūru un darba 

organizāciju personāla uzskaite notiek decentralizēti un daļēji centralizēti.Decentralizētā 

personāla uzskaite notiek katrā Pašvaldības dibinātajā institūcijā (turpmāk– institūcija), 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” (turpmāk administrācija), 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. 

2012.gadā Pašvaldības institūcijās nodarbināto skaits praktiski nav mainījies. Pašvaldībā 

netika izveidotas jaunas amata vietas, bet notika amata vietu pārcelšana sakarā ar 

organizatoriska rakstura pasākumu veikšanu. 

2012.gadā pašvaldība izsludināja atklāto pieteikšanos uz šādām vakancēm: 

 Norēķinu centra vadītāja un jurista amatu uz laiku, esošam darbiniekam dodoties bērna 

kopšanas atvaļinājumā; 

 Transportbūvju inženiera amatu, un celtniecības inženiera - būvinspektora palīga amatu, 

izveidojot jaunu amata vietas; 

 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu, iepriekšējai vadītājai aiziejot pensijā; 
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 Saldus 1.vidusskolas direktora amatu, iepriekšējo direktoru pārceļot citā amatā; 

 PA „Tūrisma informācijas centrs” direktora amatu un Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja 

amatu, pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējo darbinieku. 

 Saldus novada pašvaldības personāls 2012.gadā: 

darbinieku skaits (amatiem, kuri ir klasificējami saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju 

amatu katalogu) - 1418; 

pedagoģisko darbinieku skaits (amatiem, kuri nav klasificējami saskaņā ar Valsts un 

pašvaldības institūciju amatu katalogu) – 458; 

 

Saldus novada pašvaldības personāls 2012.gadā*: 

Amata vietu skaits 2111 

Faktiskais darbinieku skaits 1876 

* Atšķirība starp amata vietu skaitu un faktisko izskaidrojama ar diezgan lielu amatiem 

atbilstošu nepilnu slodžu skaitu, kā rezultātā pastāv situācijas, kad viens darbinieks pie viena 

darba devēja tiek nodarbināts vairākos (parasti divos) amatos, darbinieka darba laikam tomēr 

nepārsniedzot normālo darba laiku. 

Pašvaldības darbinieku sadalījums atbilstoši dzimumam (1.attēls), atbilstoši izglītībai (2.attēls), 

atbilstoši vecumam (3.attēls). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

2011.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tika turpināti pašvaldībā kopumā personāla nozarē. 

2. attēls 
1. attēls 

3.attēls 
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2012.gadā Pašvaldībā turpinās darbs pie vienotas atlīdzības sistēmas ieviešanas. 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzību regulējošie jau apstiprinātie noteikumi tika grozīti sakarā 

ar normatīvo aktu grozījumiem un izvērtējot Pašvaldības faktiskās iespējas un specifiku. 

2012.gadā tika turpināta Pašvaldības elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix 

(turpmāk DLX) pielāgošana un izmantošana personālvadības funkcijai ar mērķi pēc iespējas 

ievietot visus  personāla dokumentus, lai nodrošinātu personāla dokumentu operatīvo 

pārvaldību, atskaišu (t.sk. darba laika uzskaites tabeles) sagatavošanu, katra darbinieka 

personīgās darba telpas izveidošana attiecībā uz personāla dokumentiem.  

2012.gadā pirmo reizi pēc novada izveidošanas tika veikta Pašvaldības darbinieku ikgadējā 

novērtēšana saskaņā ar apstiprinātajiem „Noteikumiem par Saldus novada pašvaldības 

darbinieku novērtējumu”. Novērtēti tika visi Pašvaldības institūciju darbinieki, kā arī izglītības 

iestāžu tehniskie darbinieki.  

2012.gadā tika veikta priekšizpēte un izvērtēšana nepieciešamībai ieviest Horizon 

personālvadības moduli visās Pašvaldības dibinātajās institūcijās un tika secināts, ka norādītais 

modulis šajā brīdī nebūtu ieviešams, bet vajadzētu paredzēt iespēju paplašināt administrācijā 

izmantojamās personālvadības programmas „Personnel Navigator” izmantošanu Pašvaldības 

institūcijās. 

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  

 

5.1. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai. 

Visu gadu tika rīkotas izbraukuma Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisijas sēdes 

katrā novada pagastā ar mērķi:  

 tikties ar pagastu iedzīvotājiem, uzzināt viņu viedokli un vēlmes, iesaistīt iedzīvotājus 

novadam svarīgu dokumentu izstrādē un lēmumu apspriešanā; 

 iepazīt novada administratīvo teritoriju un apzināt to stiprās un vājās puses - veicināt to 

izaugsmi, uzsvaru liekot uz vienlīdzīgu pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem un dzīves 

kvalitātes uzlabošanu, tai pat laikā, pilnveidojot un attīstot tieši konkrētam pagastam 

raksturīgās izaugsmes tendences.  

2012.gadā notikušas 13 komisijas sēdes (t.sk. 8 sēdes izbraukumos – Ezerē, Lutriņos, 

Kursīšos, Pampāļos, Saldus pagastā, Vadakstē, Zaņā, Jaunaucē), kurās izskatīja šādus 

jautājumus: 

 Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu. 

 Par darbspējīgo klientu, kuri saņem sociālo palīdzību, iesaistīšanu darba un sociālo prasmju 

 saglabāšanā, atjaunošanā un apgūšanā. 

 Par Saldus novada autoceļa fonda līdzekļu sadali.   

 Par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā. 

 Par atskaitēm Pasaules bankas un Šveices dāvināto autobusu izmantošanā. 

 Par aglomerācijas robežu apstiprināšanu Saldus pilsētai. 

 Par investīciju vajadzību noteikšanu Saldus novada pašvaldības teritorijai. 

 Par situāciju pasažieru pārvadājumos. 

 Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020. gadam apstiprināšanu. 

 Par minimālo skolēnu skaita noteikšanu Saldus novada skolās. 

 Informācija par Saldus novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas sagatavošanas 

gaitu.  
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 Par Saldus novada attīstības  programmas 1.redakciju.  

 Par Saldus novada teritorijas plāna 1.redakciju. 

 Par Vides pārskatu. 

 Par pašvaldības apbalvojumiem. 

 Par Saldus novada attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 

 17.Par ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju. 

 Par Industriālo zonu attīstību Saldus novadā teritorijas plānojuma kontekstā. 

 Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas 

publisko apspriešanu. 

 

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru.  

Saldus novada pašvaldības projektu fonds. 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru tiek īstenota ar SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

PROJEKTU FONDA atbalstu. 

2012.gadā Projektu fonda finanšu apjoms: 

1. Vispārīgā projektu programma (2012.gadā LVL 15 000); 

2. Kultūras projektu programma (2012.gadā LVL 3 000); 

3. Jauniešu projektu programma (2012.gadā LVL 3 000); 

4. Programmas LEADER projektu līdzfinansējuma programma (2012.gadā LVL 3 000). 

Projektu fondam izvērtēšanai 1.,2.,3.programmā tika iesniegti: 

 41 projektu pieteikumi vispārīgā projektu programmā; 

 2 pieteikums kultūras projektu programmā; 

 2 pieteikums jauniešu programmā. 

Finansējums tika piešķirts:  

 19 projektu pieteikumiem Vispārīgā projektu programmā par kopējo summu LVL 

15 000; 

 1 pieteikumam Kultūras projektu programmā- biedrība „KIT”, LVL 3 000; 

 1 pieteikumam Jauniešu projektu programmā- biedrība „Saldus jauniešu dome „Es un 

mēs””, LVL 3 000. 

Visu apstiprināto projektu īstenošana notikusi atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta 

pieteikumam un plānotajam projekta budžetam. 

 Vispārīgās projektu programmas atbalstītajos projektu ietvaros notika dažādās jomās bērnu 

nometnes, teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, koncerti, radošās darbnīcas u.c.   

Kultūras projektu programma  

Biedrība „KIT” organizēja 9 mazos kultūras projektus ar tēmu „ Sadus novada kultūras projekta 

pasākumi „ Esi oriģināls!” 

Jauniešu projektu programma 

Biedrības Saldus jauniešu dome „Es un mēs” projekts paredzēja gan Saldus novada jauniešu 

apmācības, gan mazo projektu (finansējums līdz LVL 250.00 vienam projektam) konkursa 

organizēšanu. Konkurss tika veidots ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un 

atbildību par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, dodot iespēju jauniešu organizācijām un 

neformālajām grupām plānot un organizēt pašu veidotos projektus. Konkursā pavisam tika 

atbalstīti 13 projekti par kopējo summu 2000,00 LVL. 

Programma „Finansējums pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (LEADER) līdzfinansējuma 

nodrošināšanai” izlietojums: 

• Iesniegti 9 pieteikumi, kopējā līdzfinansējuma summa Ls 2871,49 

• Atbalstīti- 6, kopējā līdzfinansējuma summa Ls 2370,26 

• Noraidīti- 3 
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Projektus īsteno 2012.-2013.gadā. 

Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds. 

Atbalsta fonda finansējumam katru gadu nevalstiskās organizācijas iesniedz daudz 

pieprasījumu. Ne vienmēr iecerēto pasākumu īstenošana saistīta ar lielām izmaksām, biedrības 

pieprasījumus iesniedz, ja projekta budžets nepārsniedz LVL 200.00, vai ja nepieciešams 

papildus finansējums kāda lielāka projekta realizācijai. Turklāt atbalsta fonda pieteikumiem nav 

nepieciešams savs līdzfinansējums - tas ir labvēlīgi organizācijām, kuras neiekasē biedra naudas 

un nevāc ziedojumus. 2012.gadā fonds atbalstījis 40 biedrību projektu pieteikumus un šī 

atbalsta vajadzībām izlietoti Ls 6600,00. 

2012.gada 1.decembrī Saldus rajona attīstības biedrība sadarbībā ar Saldus novada un 

Brocēnu novada pašvaldībām rīkoja Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju 

konferenci, kurā tika piedāvāta ideja par pašvaldību un NVO memoranda parakstīšanu.  
 

6. 2013.gadā PLĀNOTIE PASĀKUMI UN GALVENIE UZDEVUMI 
 (pašvaldībā kopumā pa nozarēm) 

6.1. Pašvaldības vadības pilnveidošanā. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apspriešanas laikā, iedzīvotāji 

izteica prasījumu pievērst uzmanību un turpmāk strādāt vides jautājumu sakārtošanā un 

kontrolē. Iedzīvotāji ierosināja pašvaldībā izveidot vides pārvaldības speciālista amatu.  

Turpināsim rīkot izbraukuma Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisijas sēdes 

katrā novada pagasta teritoriālajā vienībā. 

Izvērtēsim novada pašvaldības administratīvā pārvaldes aparāta modeli un struktūru. 

 Pilnveidosim novada pašvaldības administratīvā pārvaldes aparāta modeli,  nošķirot 

izpildvaru no lēmējvaras. Mērķis: demokrātijas pamatprincipa - varas dalīšanas nostiprināšana 

vietējo pašvaldību pārvaldē, tādējādi radot iespēju pašvaldības lēmējvarai un izpildvarai 

darboties neatkarīgi. 
 

6.2. Izglītībā. 

2013. gadā Saldus novada izglītības pārvaldes darbības mērķis-  paaugstināt izglītības kvalitāti 

un veicināt savstarpējo mijiedarbību izglītošanās un izglītošanas procesā - ģimenē, skolā un 

sabiedrībā:  

 sekmējot pozitīvas, atbalstošas, pārmaiņām atvērtas mācību vides veidošanu,  

 turpinot atbalsta sniegšanu skolotājiem pedagoģisko inovāciju ieviešanā skolēnu 

zināšanu un prasmju efektīvākai apguvei mācību priekšmetos, līdzdalībai talantu skolās, 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos; 

 izglītojot vecākus par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. 

Tiks turpināts metodiskais, saturiski izglītojošais darbs, finansējuma piesaiste dažādu projektu 

realizēšanai. 

Turpināt izstrādāt plānu Saldus novada izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, ņemot vērā 

SIA „AC Konsultācijas” veikto pētījumu rekomendācijas- SIA „AC Konsultācijas” Saldus 

pilsētas un tās tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības 

plāns 2011 -2017 un Saldus rajona Izglītības nozares attīstības programmas izstrāde 01.2009.-

04.2009. 

Izveidot Saldus novada stipendiju fondu un piešķirt pirmās 3 stipendijas mūsu novada 

studentiem. 

Izstrādāt interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras pasākumu kvalitātes 

paaugstināšanas programmu uzceltajai Mūzikas un mākslas skolai. 
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6.3. Būvniecības procesā. 

2013. gadā Saldus novada pašvaldība plānojusi pabeigt vērienīgo projektu – Saldus 

mūzikas un mākslas skolas ēkas būvniecību Avotu ielā 12A, Saldū, kas paredz interešu 

izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšanu un pieejamības 

nodrošināšanu. 2012. gadā uzsākta šādu  projektu realizācija: Viesnīcas ielas, Saldū 

rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana pie jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra „Šķūnis”  

Lielā ielā 3 un Lielā ielā 3B, Saldū. 

2012.gadā Saldus novada pašvaldība iesākusi realizēt ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcijas projektus Saldus novada administratīvajās teritorijās - Jaunlutriņu pagastā, 

Saldus pagastā un Novadnieku pagasta Draudzības ciemā (2.kārta)  

Arī 2013. gadā pašvaldībai paredzēts aktīvs darbs būvniecības jomā, turpinot apjomīgo 

2012.gadā iesākto projektu realizāciju, kā arī uzsākot jaunus projektus. 

Joprojām pašvaldībā aktīvi turpināsies arī infrastruktūras sakārtošanas projektu 

realizācija, sakārtojot ielu, trotuāru un veloceliņu segumus, kā arī sakārtojot ielu 

apgaismojumus. Uzsākta vairāku nozīmīgu tehnisko projektu izstrāde, kurus paredzēts pabeigt 

2013.gadā – Kultūras nama rekonstrukcija Brīvības ielā 16, Saldū, stadiona rekonstrukcija 

Jelgavas ielā 6, Saldū, Kalnsētas parka estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums 

Kalnsētas ielā 24A, Saldū, bērnudārza rekonstrukcija projekta „Saldus speciālās PII „Cerībiņa” 

piebūves būvniecība” ietvaros Veidenbauma ielā 2A, Saldū. 2013.gadā paredzēts uzsākt  Skolas 

ēkas rekonstrukcijas Lielā ielā 31/35, Saldū tehniskā projekta izstrādi, Jaunatnes atpūtas un 

iniciatīvas centra rekonstrukcijas Lielā ielā 3, Saldū tehniskā projekta izstrādi, paredzot visas 

ēkas rekonstrukcijas pabeigšanu un fasādes sakārtošanu, Saldus pilsētas kapsētas ierīkošanas 

Veides mežā un Skrundas ielas tilta nojaukšanas un jauna tilta būvniecības Skrundas ielā, Saldū 

tehnisko projektu izstrādi. 
 

6.4. Pašvaldības teritorijas attīstības programma un teritorijas plānojuma pilnveidošana, 

t.sk. iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības 

programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

Pamatojoties uz 2012.gada 29.jūnija domes lēmumu, projekta „Saldus novada 

pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr. 

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros izstrādātie plānošanas dokumenti-  Saldus 

novada attīstības programma 2013.-2020.gadam 1.redakcija un Saldus novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcija un vides pārskati abiem dokumentiem tika nodoti 

sabiedriskajai apspriedei. Sabiedriskā apspriešana notika no 2012.gada 16.jūlija līdz 

31.augustam. Sabiedriskās apspriešanas laikā jebkuram interesentam bija iespēja iepazīties ar 

sagatavotajiem dokumentiem un izteikt savus komentārus, iebildumus. 

Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.07.2012.), Saldus novada laikrakstā „Saldus Zeme” 

(12.07.2012.), Saldus novada informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis” (23.07.2012.), kā 

arī internetā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv un SIA „Metrum” mājas lapā 

www.metrum.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces tika organizētas katrā no novada pagastiem un 

Saldus pilsētā. Kopējais apmeklētāju skaits sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs bija 141. 

Visplašāk iedzīvotāji apmeklēja organizētās sanāksmes Saldus pilsētā, Saldus pagasta Druvā un 

Novadnieku pagasta Mežvidos. Kopumā iedzīvotājiem tika organizētas 16 sanāksmes. 

2012.gada 18.decembra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.21, 

2§.). Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 7.janvāra līdz 27.janvārim. 

2013.gadā turpināsies 2010.gada 21.decembrī uzsāktā projekta „Saldus novada 

pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” realizācija. Projekta realizēšanas termiņš 

pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.  

http://www.saldus.lv/
http://www.metrum.lv/
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2013.gadā tiks sagatavota Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2038.gadam. Arī šis dokuments sabiedriskās apspriedes laikā būs pieejams visiem interesentiem 

un varēs izteikt savus priekšlikumus. 

2013.gadā turpināsies 2010.gada 21.decembrī uzsāktā projekta „Saldus novada 

pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” realizācija. Projekta realizēšanas termiņš - 

2013. gada 31.decembris.  

Projekta ietvaros 2013.gadā plānots apstiprināt Saldus novada teritorijas plānojums  

2013.-2025.gadam un Vides pārskatu, kā arī izdot saistošos noteikumus. 

2013.gadā tiks sagatavota Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2038.gadam. 

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam būs ilgtermiņa 

plānošanas dokuments, kas noteiks novada attīstību 25 gadiem. Dokumenta mērķis: noteikt 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīvu. Šis dokuments aptver gan Saldus novada attīstības programmas, 

gan teritorijas plānojuma izvirzītos mērķus un prioritātes. 

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2038.g. izstrādes ietvaros notiks 

Iedzīvotāju forums. Foruma mērķis būs informēt par projektu, par Saldus novada pašvaldības 

plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī darbojoties grupās, noskaidrot viedokļus un atbildēt uz 

jautājumu „Kāpēc arī tavas idejas ir svarīgas?”. Sabiedriskās apspriedes laikā novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija būs pieejama visiem interesentiem, un jebkurš varēs izteikt 

savus priekšlikumus. 

2013.gadā tiek plānota jauna lokālplānojuma izstrāde – Dārzkopības sabiedrībai 

„Ziedonis”. 
 

6.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 

Pašvaldība turpinās uzturēt visās publiskās bibliotēkās un 13 publiskajos Interneta 

pieejas punktos iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieeju datortehnikai un Internetam. 

ERAF projekta ietvaros sadarbībā ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru turpināsies 

darbs pie publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveides, lai 

nodrošinātu efektīvāku dokumentu un informācijas apmaiņu starp pašvaldību un valsts 

iestādēm.  

Saldus IT PKC turpinās sadarbību ar Saldus profesionālo vidusskolu ar prakses vietu 

nodrošinājumu jaunajiem datortehniķiem. 

ERAF projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 

ietvaros sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” turpinās optiskā tīkla 

piekļuves punktu ierīkošana ātrgaitas platjoslas sakaru tīkla infrastruktūrai Saldus novadā. 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājuma attīstība notiks saskaņā ar pašvaldības 

institūciju, pašvaldības departamentu noteiktiem uzdevumiem un saskaņā ar apstiprināto 

finansējumu. 
2013.gada realizējamie galvenie uzdevumi: 

 centralizētās lietvedības informācijas sistēmas paplašināšana, uzlabošana pašvaldības 

iestādēs; 

 grāmatvedības informācijas sistēmas un lietvedības informācijas sistēmas savstarpējā datu 

apmaiņa; 

 centralizētās grāmatvedības informācijas sistēmas sakārtošana EURO ieviešanai; 

 pašvaldības struktūrvienību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) uzturēšana 

pašvaldību institūcijās; 

 datu pārraides un sakaru nodrošinājumu optimizēšana un paplašināšana. 



31 
 

6.6. Kultūrā (t.sk. bibliotēku un muzeja darbībā). 

2013.gadā turpināsies darbs kultūras nozares attīstībā, akcentējot:  

Prioritāte- dalība XV Vispārējos latviešu Dziesmu un V Deju svētkos Rīgā. Dziesmu un 

Deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanas funkcija ar šajā procesā iesaistītajiem 

kolektīviem - 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. 

Kultūras darbinieku tālākizglītības   un metodiskās funkcijas nodrošināšana-samazināta 

finansējuma apstākļos vērība veltīta kultūras darbinieku tālākas izglītošanas un metodiskās 

apmācības tuvināšanai novadam. Speciālisti un lektori tiks aicināti uz novada semināriem. 

Turpinās izglītošanu programmā „Tradicionālā kultūras mantojums un radošās industrijas”.   

Programmas    mērķis  ir  turpināt 2011.gada veiksmīgos  kultūrpolitikas virzienus, radot jaunus 

un mūsdienīgus kultūras produktus un pakalpojumus, kā arī savienojot to ar visu procesos 

iesaistīto izglītošanu radošo industriju jautājumos. 

Oriģinālpasākumi un kultūras tradīciju saglabāšanas funkcija- kultūras nozarē pasākumi 

tradicionāli tiek plānoti tā, lai to norises vietas būtu pilsētā un lauku kultūras namos. Tas 

paaugstina kultūrvides kvalitāti visā novadā, aktivizē iedzīvotājus un rada daudzveidīgāku 

kultūras produktu.  

Turpināt veiksmīgās iestrādes kultūras nozares projektu organizēšanā un īstenošanā,  

sadarbojoties ar pašvaldības projektu fondu un biedrību „KIT”. 

Bibliotēku nozarē: 

No 2008.gada 13 novada pagastu bibliotēkas vadītāji strādā ar bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE 4-i, turpinot rekataloģizāciju jeb vecāku par 1997.gada izdevumu ievadi 

kopkatalogā un lietotāju reģistrāciju elektroniski. 2012.gadā septiņu pagastu bibliotēkas 

iedzīvotājus apkalpoja automatizēti. Process turpinās un  2013.gadā tām pievienosies vēl 4 

bibliotēkas.  

Novadā ir izstrādāta vienota novadpētniecības koncepcija, kas ir pamats savākto 

materiālu sistematizēšanai un produktīvai izmantošanai. Nākotnes jautājums ir dokumentu  

digitalizācija un publicēšana internetā. 

Taupot bibliotēku resursus, bibliotēkās pēdējos trijos gados aktualizējies SBA 

(starpbibliotēku abonementa) pakalpojums. Pagastu pārvaldēs, kur darbojas divas bibliotēkas, 

liela uzmanība vērsta uz kooperēšanos krājumu komplektēšanā. Tas nodrošina lasītāju 

līdzvērtīgu pieprasījumu izpildi visā novadā. 

Muzeju nozarē: 

Paaugstināt sabiedrības brīvā laika izmantošanas kvalitāti, sniedzot dažāda veida un 

satura atraktīvus pasākumus un programmas dažādām sabiedrības grupām, tā pilnveidojot to 

zināšanas par kultūrvēsturiskajiem procesiem Saldus novadā un audzinot vietējo patriotismu. 

Apzināt, pētīt un publiskot J.Rozentāla atstāto kultūrvēsturisko mantojumu un liecības par 

mākslinieka dzīvi ,daiļradi un to ietekmējošiem faktoriem. Nodrošināt Saldus novada materiālo 

un nemateriālo kultūras vērtību pārmantojamību, pētot, dokumentējot un eksponējot vēsturiskās 

liecības, kas raksturo tagadējā Saldus novada kultūrvēsturiskās attīstības tendences laika posmā 

no 19.- 21.gs. Izveidot Saldus muzeju kā pieejamu, atraktīvu tūrisma objektu Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības piemineklī - Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā, attīstot muzeja infrastruktūru.

  2013.gada galvenie pasākumi: Jaņa Rozentāla 147.gadu jubilejas atzīmēšana un 

prēmijas pasniegšana muzejā, tēlnieces Artas Dumpes 80.gadu jubilejai veltītās izstādes 

„Gājputna atgriešanās” un svinīgā pasākuma organizēšana, Muzeja nakts 2013 „Zaļš un vēl 

zaļāks”, pulkveža J.Vācieša 140 gadu jubilejas atzīmēšana sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības 

biedrību; daudzveidīga mākslas un vēstures  izstāžu organizēšana, muzeja pedagoģisko 
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programmu un izglītojošo nodarbību aktualizēšana un realizēšana, aktīva dalība vietējo un 

starptautisko projektu pieteikumu rakstīšanā un atbalstīto projektu  realizēšanā. 

2013.gada tiks turpinātas tradīcijas un veidotas jaunas aktivitātes: plānots, ka  no 

Saldus novada Dziesmu un deju svētkos piedalīsies ap 600 dalībnieku; pasākumi konkrēti 

katrai amatiermākslas nozarei - deju kolektīvu tradīciju pasākums „Sadancis“, novada vokālo 

ansambļu skate,   novada Teātra  svētki, novada koru skate  un  deju kolektīvu skate,  novada  

koru Ziemassvētku koncerts Sv.Jāņa baznīcā u.c.. Sadarbībā ar Kultūrizglītības un nemateriālā 

mantojuma centru-folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate. Turpināsies tradīcija atbalstīt 

un popularizēt radošo cilvēku devumu Saldus novadam. Amatiermākslas kolektīvu vadītājus 

novērtēs, pasniedzot balvu „Kristāla Zirgs”, bet  gadskārtējos Kultūras darbinieku svētkos 

nosauks Saldus novada Gada kultūras darbinieku. 2012.gadā šo titulu ieguva Zaiga Vēja. Trešo 

reizi organizēs   Starptautiskos Tautas muzikantu svētkus. Amatiermākslas kolektīvi piedalīsies 

valsts nozīmes kultūras aktivitātēs: garīgās mūzikas festivālā „Sudraba zvani”, amatierteātru 

izrāžu  parādē „Gada izrāde 2012” ,  Kurzemes novada Dzejas dienās, Vislatvijas jauniešu 

Etnodienās, Kurzemes novada  Dziesmu svētku ielīgošanā , Vislatvijas pasākumā  “Satiec savu 

meistaru!”   u.c..  

Bibliotēku nozares  galvenie uzdevumi: 

Gatavojoties 2014.gada pagastu bibliotēku akreditācijai, galvenā uzmanība vērsta uz  

iestāžu darbības pamatdokumentu atjaunināšanu un apstiprināšanu, kā arī telpu labiekārtošanu.  

Bibliotēkas izstrādā projektus jaunam aprīkojumam, pasākumu norisei un novadpētniecības 

virziena realizēšanai bibliotēkās.  

Organizēti lasītveicināšanas pasākumi bērniem, tādējādi nodrošinot jaunu lietotāju piesaisti 

bibliotēkām. 

Muzeju  nozarē galvenie uzdevumi  un pasākumi: 

Paaugstināt sabiedrības brīvā laika izmantošanas kvalitāti, sniedzot dažāda veida un 

satura atraktīvus pasākumus un programmas dažādām sabiedrības grupām, tā pilnveidojot to 

zināšanas par kultūrvēsturiskajiem procesiem Saldus novadā un audzinot vietējo patriotismu. 

Apzināt, pētīt un publiskot J.Rozentāla atstāto kultūrvēsturisko mantojumu un liecības par 

mākslinieka dzīvi, daiļradi un to ietekmējošiem faktoriem. Nodrošināt Saldus novada materiālo 

un nemateriālo kultūras vērtību pārmantojamību, pētot, dokumentējot un eksponējot vēsturiskās 

liecības, kas raksturo tagadējā Saldus novada kultūrvēsturiskās attīstības tendences laika posmā 

no 19.- 21.gs. Izveidot Saldus muzeju kā pieejamu, atraktīvu tūrisma objektu Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības piemineklī - Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā, attīstot muzeja infrastruktūru. 

 2013.gada galvenie pasākumi: Jaņa Rozentāla 147 gadu jubilejas atzīmēšana un prēmijas 

pasniegšana muzejā, tēlnieces Artas Dumpes 80 gadu jubilejai veltītās izstādes „Gājputna 

atgriešanās” un svinīgā pasākuma organizēšana, Muzeja nakts 2013 „Zaļš un vēl zaļāks”,  

daudzveidīga mākslas un vēstures  izstāžu organizēšana, muzeja pedagoģisko programmu un 

izglītojošo nodarbību aktualizēšana un realizēšana, aktīva dalība vietējo un starptautisko 

projektu pieteikumu rakstīšanā un atbalstīto projektu  realizēšanā. 

6.7. Sportā. 

 Turpināsies iepriekšējos gados veiksmīgi īstenotie sporta pasākumi – novada atklātie 

čempionāti, kausu un piemiņas balvu izcīņas. 

 Tiks atjaunoti Saldus ezera svētki ar plašu programmu – peldēšana, laivošana, dubļu cīņas, 

skrējiens apkārt ezeram, pludmales volejbols, veloorientēšanās, aktivitātes bērniem, 

skrējiens ar draugu(suni), glābējsuņu demonstrācija u.c. 

 Notiks Kurzemes novada sacensības suņu daudzcīņā. 

 Atbalsts jaunizveidotām biedrībām un klubiem, piem., autosportā, regbijā. 
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 Popularizēt veselīgu dzīves veidu un sekmēt sporta attīstību Saldus novadā, radīt iespēju 

piedalīties sacensībās ikvienam interesentam, piesaistīt dalībniekus no visas Latvijas, 

tādējādi popularizējot Saldus novadu,  pulcināt un saliedēt iedzīvotājus, uzlabot viņu 

fizisko un garīgo veselību. 

 Ar labiem rezultātiem startēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. 

 Atbalstīt augstas klases sportistus startiem Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās. 

 

6.8. Personāla nozarē. 

2013.gadā plānots veikt grozījumus „Noteikumos par Saldus novada pašvaldības 

darbinieku novērtējumu”, jo 2012.gadā veiktā darbinieku ikgadējā novērtēšana parādīja 

nepieciešamu vienkāršot novērtēšanas procesa administrēšanu, dot vadītājiem lielākas tiesības 

novērtējamo kompetenču izvēlē, samazināt papīra dokumentu aizpildīšanu un apriti 

novērtēšanas procesā, kā arī izvērtēt nepieciešamību pēc tiešas darbinieku mēnešalgu un 

ikgadējā novērtējuma rezultātu korelācijas. 

Lai varētu nodrošināt pārskatāmu un efektīvu personāla vadību visās Pašvaldības 

institūcijās, 2013.gadā tiek plānots paplašināt administrācijā izmantojamās personālvadības 

programmas „Personnel Navigator” izmantošanu Pašvaldības institūcijās, ieviešot interneta 

moduli ar vairākām reģistratoru tiesībām, pēc iespējas samazinot tehniskā darba veikšanu 

personāla lietvedībā. 
 

6.9. Civilstāvokļa aktu reģistrācijā. 

2013.gadā uzsākta un turpināsies tradīcija – jaundzimušo sveikšana ar sudraba karotītēm ar 

Saldus novada simboliku. Dzimtsarakstu nodaļa novada laulātajiem pāriem, kuri atzīmēs Zelta 

kāzas, organizēs pieņemšanu pie Saldus novada domes priekšsēdētājas. Laulību ceremonijā 

jaunlaulātie saņems piemiņas dāvanu – pildspalvu ar gravējumu. Kā tradīcija tiks atjaunoti 

Bērnības svētki novadā. 

 

7. 2013.gadā PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI UN PĒTĪJUMI 

2012. gadā tika īstenoti 40 projekti, no tiem 18 projektu realizācija tika pabeigta, 

pabeigto  projektu kopējās investīcijas veido LVL 6 254 440,66. 17 projektu īstenošana tiek 

turpināta 2013. gadā, 5 projektu īstenošana tiek turpināta 2014.gadā.  

Tiek izstrādāti ielu rekonstrukcijas un veloceliņu būvniecības projekti. Tiks atjaunots 

dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Sātiņi” un uzbūvēta putnu vērošanas platforma. 

Sadarbībā ar SIA „Ekodoma”  projekta ietvaros tiek izstrādāts Saldus novada Ilgtspējīgas 

enerģijas rīcības plāns.  

Vērtēšanā atrodas projekti p/a „Sociālais dienests” dienas centra vides pieejamības 

uzlabošanai, Jaunauces pils ēkas ūdensvada un kanalizācijas sakārtošanai, Dienas centra 

izveidei Zirņu pagastā, aizsargstādījumu joslas ierīkošanai pie ražošanas teritorijām Saldus 

pagasta teritorijā. Vērtēšanā atrodas vairāki projekti, kuru mērķis ir jauniešu uzņēmējspēju 

veicināšana, sociāla rakstura attīstības projekti sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, kā arī 

jaunu izglītības un apmācību iespēju attīstības projekti mūzikas un mākslas jomā.  

Attīstības programmas ietvaros izstrādāts prioritāro un perspektīvo projektu saraksts 

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES finansējuma piesaistei, valsts un pašvaldības budžeta 

līdzekļu ieguldīšanai. 
 

8. IESTĀDES FINANŠU SAISTĪBAS (kredītsaistības). 

Saldus novada pašvaldībai uz 2013.gada 1.janvāri saistības par aizņēmumiem sastāda  

Ls 960 508, kas ir par 6.18 % vairāk nekā 2011.gadā, bet sniegtie galvojumi – Ls 606 581, kas 

ir par 38.02% mazāk nekā 2011.gadā. 
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2012.gadā Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi kredītus Ls 14 758 202 apmērā, bet 

samaksājusi aizņēmumu pamatsummas Ls 781716 apmērā. Aizņēmumu procentu apmaksa 

Saldus novada pašvaldībai 2012.gadā sastādīja Ls 345031, kas ir par 19.64% mazāk nekā 

2011.gadā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

I.Rassa 
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PIELIKUMS 

Pašvaldības domes lēmums par 2012.gada finanšu pārskatu 

 

 
Latvijas Republika 

SALDUS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,  

fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv 
 

SĒDES PROTOKOLS 
 

Nr.5 
Saldū                                             2013.gada 25.aprīlī  

40.§ 

Par Saldus novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta, speciālā budžeta, 

ziedojumu un dāvinājuma budžeta izpildi 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem” 34.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (A.BALCERIS, A.BIERANDS, 

A.CEĻAPĪTERS, V.DĪRIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS, 

A.KAŅEPS, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, G.KRONBERGA, 

A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, J.VAĻKO, I.VANAGA, 

M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj: 

 

 1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības budžeta (pamatbudžeta un 

speciālā budžeta) 2012.gada norēķinu slēguma bilanci: 
Rādītāji 2012.gads ( Ls) 2011gads ( Ls) 

Budžeta slēguma rezultāti -1 303 962 -498 169 

 

 2. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2012.gada 

pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2011.gadu: 
Kods Ieņēmumu avots 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā ieņēmumi 19 629 100 19 452 501 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 409 465 6 146 355 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 078 778 1 021 352 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 755 305 706 851 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 245 454 230 116 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 78 019 84 385 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 58 698 49 515 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 462 1 369 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 18 939 22 683 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 38 409 37 304 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 900 2 417 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek.īpašuma pārd. 108 706 81 924 

mailto:dome@saldus.lv
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18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 10 445 577 10 560 323 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 163 708 146 119 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 1 264 387 1 382 888 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 4 531 160 4 336 259 

 

 3. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2012.gada 

pamatbudžeta izpildi izdevumos salīdzinot ar 2011.gadu: 
Kods Izdevumu avots 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā izdevumi 24 894 948 19 960 992 

01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 2 083 101 2 038 291 

01.700 Pašvaldības parāda darījumi 366 571 429 333 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 148 750 136 575 

04.000 Ekonomiskā darbība 391 923 378 402 

05.000 Vides aizsardzība 55 578 57 488 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 11 253 689 6 159 565 

07.000 Veselība 7628 6011 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 1 333 000 1 007 045 

09.000 Izglītība 8 526 465 8 980 855 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 094 850 1 196 760 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 2 756 689 4 531 160 

 

 4. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2012.gada speciālā 

budžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2011.gadu: 
 Ieņēmumu avots 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā ieņēmumi 484 783 476 364 

05.0.0.0. Dabas resursu nodoklis 150067 86 967 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 96 53 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 300 200 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek.īpašuma pārd. 691 413 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 331776 387 709 

19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti 1000 0 

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 853 1012 

 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 281896 190 254 

  

 5. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2012.gada speciālā 

budžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 2011.gadu: 
Kods Izdevumu nosaukums 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā izdevumi 410 861 384 722 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 0 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 8747 11 033 

05.000 Vides aizsardzība 55967 35 594 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 346147 338 095 

 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 355818 281 896 
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6. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2012.gada 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2011.gadu: 

Ieņēmumu avots 
2012.gads (Ls) 2011.gads 

(Ls) 

Kopā ieņēmumi 139 795 141 855 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 139795 141 855 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 145 173 47 274 

  

 7. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2012.gada 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 2011.gadu: 
Kods Izdevumu nosaukums 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

 Kopā izdevumi 94 893 43 956 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 288 988 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

apsaimniekošana 

1284 20308 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 15689 12634 

09.000 Izglītība 77341 9726 

10.000 Sociālā aizsardzība 291 300 

 Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu  

atlikums gada beigās 

190 075 145 173 

 

 8. Apstiprināt pārskatu par līdzekļu atlikumiem, kuri pārceļami uz nākamā 

budžeta gadu: 
Rādītāji 2012.gads (Ls) 2011.gads (Ls) 

Līdzekļu atlikumi uz gada beigām 

      t.sk. pamatbudžetā 

              speciālā budžetā 

              ziedojumu un dāvinājumu budžetā 

3 302 582 

2 756 689 

355 818 

190 075 

4 958 229 

4 531 160 

281 896 

145 173 

 

 9. Apstiprināt salīdzinošo tabulu, kas atspoguļo neatmaksātos debitoru un 

kreditoru parādus: 
 Debitoru parādi Kreditoru parādi 

2011.gads 553 503 16 147 715 

2012.gads 725 386 23 891 267 
 

10. Pieņemt zināšanai, ka neparedzētie izdevumi 2012.gadā netika plānoti. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                    (personiskais paraksts)         I.Rassa 
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PIELIKUMS 

Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības finanšu pārskatu 

 

 

 

 

 

 

 

NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 
 

Rīgā 

 
Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks Nr. 273 

Saldus novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 
Mēs esam veikuši SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS(turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012.gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2012.gada finanšu pārskats ietver: 

 2012.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2012.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012.gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012.gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav 

konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

 

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr. 777 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 

nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 

būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto 

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti 

nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu 

pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu 

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz 

revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska 

novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas 

izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 

atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 

vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši revidenta atzinuma 

izteikšanai. 

 

Pamatojums atzinumam ar iebildi 

Pašvaldības finanšu uzskaitē,  bilancē uz 2012.gada 31.decembri, ir uzskaitīti ceļi un ielas to atlikušajā 

vērtībā (iegādes/kadastrālās/vai izmaksu vērtības mīnus nolietojums), kas sastāda 24 % no bilances 

aktīva un par kuriem informācijas aktualizācija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumam un kā to paredz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr.1052 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”  2012.pārskata gadā nav pabeigta.  

Atzinums ar iebildi 

Mūsuprāt, izņemot šī ziņojuma sadaļā „Pamatojums atzinumam ar iebildi” minētā jautājuma ietekmi, 

iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SALDUS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

17.08.2010. noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012.gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziņojumā un 2012.gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

 
SIA „Revidents un grāmatvedis” 

(sabiedrības licence nr. 30) 

 

valdes locekle,  

zvērināta revidente    

Sandra Vilcāne  

(sertifikāts nr.30) 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
 

Vilcāne 67220449 

s.vilcane2@gmail.com 
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