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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 uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.  

  

Saldus novada 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 izveidoja finanšu komiteju 9 (deviņu) locekļu 

sastāvā; sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju ; attīstības komiteju un teritoriālo 

komiteju katru 8 (astoņu) locekļu sastāvā. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no 

deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi 21 pastāvīgās komisijas un padomes, kā arī 

iecēlusi to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus.  Saldus novada teritorijas līdzsvarotas 

izaugsmes un plānveidīgas attīstības veicināšanai, Saldus novada dome ir izveidojusi Līdzsvarotas 

attīstības un autoceļu fonda komisiju, kuru vada Domes priekšsēdētājas vietnieks un kurā darbojas 

visi  pagastu pārvalžu vadītāji, pašvaldības izpilddirektors un divi izpilddirektora vietnieki. Lai 

koordinētu civilās aizsardzības pasākumus un veicinātu civilās aizsardzības jautājumu risināšanu 

Saldus novada pašvaldības un Brocēnu novada pašvaldības administratīvajās teritorijās, abas 

novadu pašvaldības izveidojušas Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldību apvienoto civilās 

aizsardzības komisiju, kuru vada Saldus novada domes priekšsēdētāja. 

 

Domes izveidota pastarpinātas pārvaldes 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: 

- izpilddirektors. 

- divi izpilddirektora vietnieki. 

- administratīvā nodaļa. 

- attīstības nodaļa. 

- finanšu nodaļa.  

- saimnieciskā nodaļa. 

- dzimtsarakstu nodaļa.  

- izglītības pārvalde.  

- pašvaldības policija. 

- revidents. 

 

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 
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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 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 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: 

- skolas: Saldus 1.vidusskola ar struktūrvienību „Sātiņi”; Saldus 2.vidusskola; Ezeres 

vidusskola; Kalnu vidusskola; Druvas vidusskola; Saldus Vakara vidusskola; Saldus 

pamatskola; Jaunlutriņu pamatskola ar struktūrvienību „Šķēde”; Kursīšu pamatskola; Lutriņu 

pamatskola; Nīgrandes pamatskola; Pampāļu pamatskola; Rubas pamatskola ar 

struktūrvienību „Jaunauce” un  „Vadakste”; Zirņu pamatskola; Striķu pamatskola; Saldus 

sākumskola, kā arī Cieceres internātpamatskola un Rubas speciālā internātpamatskola; 

- 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”; 

- 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, bibliogrāfēšanu 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. 

- 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, 
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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 aktis 

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 būvvalde, kas izveidota kā pašvaldības institūcija, kura koordinē, kontrolē un 

uzrauga būvniecības procesus un ar būvniecību saistītos jautājumus Saldus novada 

administratīvā teritorijā, pārrauga un kontrolē vides objektu izvietošanu, zemes ierīcību, 

nodrošina kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un adrešu piešķiršanu. 

Saldus novada dome ir izveidojusi šādas pašvaldības aģentūras:   

- 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. 

- Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta 

centrs”, kas izveidota, lai sniegtu informāciju tūrisma nozarē, organizētu ar tūrismu saistītus 

projektus, nodrošinātu saikni ar sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem, 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,   plānotu un koordinētu kultūras un sporta procesu attīstību, organizētu kultūras un 

sporta aktivitātes, apkopotu informāciju un veidotu datu bāzi par tūrisma, kultūras un sporta 

nozarēm, kā arī pārraudzītu novada kultūras un sporta iestāžu darbu.  

- Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus radio”, kas izveidota saskaņā ar Publisko 

aģentūru likumu, lai informētu Saldus novada iedzīvotājus par aktualitātēm Saldus novadā un 

Latvijā, veicinātu komunikāciju starp pašvaldību, uzņēmējiem un sabiedrību. Saldus novada 

p/a „Saldus radio” darbu uzsāka ar 2014.gada 1.janvāri. 

 

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:  

-.SIA „Saldus namu pārvalde”; 

- SIA „Saldus komunālserviss”; 

- SIA „Saldus siltums”; 

- SIA „Saldus tirgus”; 

- SIA „Saldus Zobārstniecība” (līdz 2014.gada 24.septembrim, kad ar novada domes 

lēmumu tika apstiprināti kapitālsabiedrības izsoles rezultāti un tā tika atsavināta).  

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja publiski privātajā kapitālsabiedrībā SIA „Saldus medicīnas centrs” 

un kapitāldaļu turētāja privātajā kapitālsabiedrībā SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas 

organizācija”. 

 

Saldus novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

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

 - biedrībā „Kurzemes tūrisma asociācija”, 

 - biedrībā „Saldus rajona attīstības biedrība”, 

 - Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā, 

 - biedrībā „Saldus basketbola klubs”, 

 - Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijā, 

 - Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā, 

- Latvijas Piļu un muižu asociācijā. 

 

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

2.1. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai un pasākumi, lai veicinātu 

iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu 

apspriešanā 

 

2014. gadā nodrošināti priekšnoteikumi novada pašvaldības darbības uzlabošanai,  pilnveidojot 

pašvaldības nolikumu. Veikti atsevišķi vadības pilnveidošanas pasākumi pašvaldības 

kapitālsabiedrībās.  

 

Pilnveidota jaunās pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, 

un  jaunās pašvaldības aģentūras „Saldus radio” darbība. Uzsākta diskusija par pašvaldības iestādes 

„Saldus kultūras centrs” darbību un turpmāko statusu. 

 

Pastāvīgi tiek pilnveidota pašvaldības elektroniskā dokumentu vadības sistēma DocLogix. 

 

Izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Novada vēstis”. Deputāti un pašvaldības darbinieki 

sniedz regulāru aktuālo informāciju „Saldus radio”.  

 

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību, tai skaitā, izmantojot IT aplikācijas, pārveidota Saldus 

novada pašvaldības interneta vietne www.saldus.lv. Saldus novada pašvaldības interneta vietnē tiek 

ievietota aktuāla informācija arī fotogaleriju un videosižetu formā.  

 

Notikušas 11 Autoceļu fonda un līdzsvarotas attīstības komisijas sēdes, tai skaitā, izbraukuma sēdes 

Jaunlutriņu, Lutriņu, Ezeres pagastos.   

 

Notiek regulāras tikšanās ar Saldus novada uzņēmējiem, konsultatīvā padome viesojusies vairākos 

uzņēmumos.  

 

Tiek īstenota regulāra sadarbība starp novada pašvaldību un novada nevalstiskajām organizācijām. 

 

2.2. Nozīmīgākie Saldus novada pašvaldības realizētie projekti 2014.gadā: 

 

    

Projekta nosaukums Realizēšanas periods 

Projekta 

kopējais 

budžets, 

EUR 

t.sk. ES u.c. 

ārējais 

finansējums, 

EUR 

Ezeru ilgtspējīga apsaimniekošana Kurzemē un 

Lietuvā (Saldus ezera peldvietas 

labiekārtošana) 

2012.gada marts  - 

2014.gada augusts 
183 955,02 103 547,99 

Mana sociālā atbildība (Sociālā dienesta 

pakalpojumu pilnveidošana) 

2012.gada aprīlis  - 

2014.gada maijs 
5 607,96 4 766,76 
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Pašvaldības funkciju atbalsta sistēma 2.kārta 

(pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēma  

DocLogix iekļauta valsts dokumentu 

integrētajā vidē) 

2011.g.  - 2014.gada 

decembris 
50 789,41 50 789,41 

Uzņēmējdarbības vides un izglītības 

pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus 

pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu 

2013.gada janvāris - 

2014.gada decembris 
1 692 901,60 1 080 083,09 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

2013.gada maijs  - 

2014.gada februāris 
72 414,63 65 173,16 

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas 

rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai 

2013.gada maijs - 

2014.gada jūlijs 
39 249,25 12 805,85 

P/a Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas 

centra  ēkas pieejamības uzlabošana cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem (LEADER) 

2013.gada maijs - 

2014.gada janvāris 
25 440,89 12 805,85 

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus 

novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” 

Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija 

2012.gada novembris  - 

2014.gada jūlijs 
109 882,69 73 794,70 

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus 

novada Ezeres pagasta izgāztuves "Vecās 

grantsbedres" Nr.84488/5439/VNPP 

rekultivācija 

2012.gada novembris  - 

2014.gada jūlijs 
105 507,89 89 681,70 

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus 

novada Rubas pagasta izgāztuves "Mēra kapi" 

Nr.84828/1431/VNPP rekultivācija 

2012.gada novembris  - 

2014.gada jūlijs 
59 221,50 50 338,27 

Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas 

liegumam "Sātiņu dīķi" un putnu vērošanas 

skatu platformas izbūve 

2013.gada jūlijs -

2014.gada decembris 
43 714,89 32 331,92 

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu 

noziedzības novēršanai (Keeping Youth Away 

from Crime: Searching for Best European 

Practices) (Providus) 

2013.gada janvāris – 

2015.gada janvāris 

51 398,88 41 119,10 

Zirņu pagasta Dienas centra izveide 
2013.gada maijs - 

2014.gada jūlijs  
9 436,81 7 019,11 

Saldus pilsētas ielu apgaismojumu  

rekonstrukcija (19 ielu posmos, kopējais 

garums 7,192 km) 

2013.gada aprīlis - 

2014.gada decembris 
209 231,71 0,00 

Sporta inventāra piegāde 19 pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

2014, gada jūlijs - 

2014.gada oktobris 
11 000,00 5 500,00 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Saldū 

2008. gada decembris - 

2014. gada decembris  
6 030 490,00 3 986 587,07 

Dabas vērtību apzināšana Saldus dabas takā 
2014.gada augusts - 

2014.gada decembris 
7 302,94 3 000,00 

Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības 

veicināšana Saldus novadā 

2013. gada septembris -

2014.gada maijs 
6 565,00 4 923,75 

Neformālās izglītības multiplikatori 2013.gada maijs -

2013.gada decembris 
22 896,20 22 896,20 
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Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem "No 

domas līdz darbībai" 
2014.gada jūnijs - 

2014.gada septembris 
4 400,00 4 400,00 

Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 

"Cerībiņa" piebūves būvniecība 

2013.gada maijs - 

2014.gada decembris  
365 358,18 198 628,14 

Fasādes vienkāršotā renovācija un apkures 

sistēmas rekonstrukcija Ezeres vidusskolai 

2013.gada septembris - 

2014.gada oktobris 
166 359,18 0,00 

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst  izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 

2014.gada maijs - 

2014.gada augusts 
22 981,11 10 144,03 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 

paaugstinot pirmsskolas izglītības iestādes 

"Pasaciņa" ēkas energoefektivitāti 

2014.gada jūlijs -

2015.gada janvāris 
329 729,19 173 159,30 

Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2. kārta 

(Elektronisko dokumentu aprites izveide starp 

pašvaldību un valsts iestādēm) 

2011.gada maijs - 

2014.gada decembris 
50 789,41 50 789,41 

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 

attīstība lauku reģionos (izveidoti 6 pieslēguma 

punkti Saldus novada teritorijā) 

2013.gada aprīlis - 

2014.gada decembris 

100% ārējs finansējums ES 

ERAF projekta "Nākamās 

paaudzes elektronisko sakaru 

tīklu attīstības lauku 

reģionos" ietvaros 

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās" (paredzēts īstenot darbības 

programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo 

nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts" otrās kārtas ietvaros) 

2012.gada janvāris - 

2014.gada novembris 

100% ārējs finansējums ES 

projekta "Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi 

pašvaldībās" ietvaros 

 

2.3. Pašvaldības teritorijas attīstības programma un teritorijas plānojuma pilnveidošana 

2013.gads 

2013.gada 25.aprīļa novada domes sēdē (protokols Nr.5, 10.§) apstiprināts Saldus novada teritorijas 

plānojums  2013.-2025.gadam un Vides pārskats, kā arī izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus 

novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa”. 

 

Ar 2013.gada 24.janvāra domes lēmumu tika uzsākta Saldus novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2038.gadam izstrāde. Bet 2013.gada 26.septembrī ar Saldus novada domes 

lēmumu (protokols Nr.18, 17.§) apstiprināta Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2038.gadam. 

 

Ar 2013.gada 26.septembra domes lēmumu uzsākta lokālplānojuma projekta izstrāde bijušās 

dārzkopības sabiedrības teritorijai „Ziedonis”, ar mērķi atrisināt satiksmes infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju nodrošinājuma jautājumus, bet ar 2013.gada 19.decembra domes lēmumu 

uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde teritorijai starp Striķu ielu un Veides mežu Saldū, paralēli 

veicot Veides meža lietus ūdens atvades sistēmas Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā 

būvprojektēšanu. 

 

2014.gads 

2014.gadā tika turpināta 2013.g. uzsākto plānošanas dokumentu izstrāde, notika esošo dokumentu 

aktualizācija un grozīšana, kā arī uzsākta jaunu dokumentu izstrāde. Ar Saldus novada domes 
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30.10.2014. sēdes lēmumu Nr. 13, 28.§, tika apstiprināta detālplānojuma teritorijai starp Striķu ielu 

un Veides mežu, Saldū, Saldus novadā, galīgā redakcija. 

 

2014.gada 18.decembra domes sēdē pieņemts lēmums „Par bijušās dārzkopības sabiedrības 

„Ziedonis” teritorijas lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu 

izdošanu” (protokols Nr.16, 36.§). 

 

Lai veiksmīgi apgūtu ES fondu finansējumu un aktualizētu novada attīstības programmā iekļauto 

projektu sarakstu, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 23.septembrī akceptēto informatīvo 

ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem ES fondos 

2014.-2020.gadam”, ar Saldus novada domes 2014.gada 27. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 

18.§) „Par Saldus novada attīstības programmas rīcību un investīciju plāna aktualizēšanas 

uzsākšanu” tika uzsākta investīciju plāna aktualizācija. Un 2014.gada 18.decembrī domes sēdē tika 

apstiprināts Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns. 

 

Saldus novada domes 2014.gada 27.novembra sēdē pieņemts lēmums ”Par lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu Nākotnes ielas kvartālam un tam pieguļošajai teritorijai,  Saldū un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”. Ņemot vērā nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un turpmākās apbūves 

attīstības plānošanu pilsētas austrumu daļā, lokālplānojums tiks izstrādāts teritorijai, ietverot 

Nākotnes ielas dzīvojamo apbūvi un tai pieguļošo teritoriju gar Kalnsētas ielas apbūvi līdz Bērzu 

alejai, iekļaujot arī teritoriju starp Cieceres, Rozentāla un Priežu ielām. Lokālplānojumā tiks 

izvērtēta gājēju un transporta līdzekļu kustība, transporta novietošanas organizācija Nākotnes ielas 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonā, kā arī izvērtēta nepieciešamība paplašināt ielu tīklu, 

izveidot ietves gājējiem un stāvlaukumus transporta līdzekļiem. 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 23.septembrī akceptēto informatīvo ziņojumu „Par 

pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem ES fondos 2014.-

2020.gadam”, kā arī izmaiņām projektu aktualitātē, ar Saldus novada domes 2014.gada 27. 

novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 18.§) „Par Saldus novada attīstības programmas rīcību un 

investīciju plāna aktualizēšanas uzsākšanu” tika uzsākta investīciju plāna aktualizācija. Tā kā 

izmaiņas attīstības programmā nebija būtiskas (netika mainīti attīstības mērķi un uzdevumi), tad 

dokumenta sabiedriskā apspriešana netika veikta.  

 

Teritorijas plānojumam grozījumi netika veikti un netika saņemti iedzīvotāju un juridisko personu 

priekšlikumi par nepieciešamību veikt izmaiņas plānojumā. 

 

2.4. Būvniecības process 

 

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. 

 

Papildus jau esošajiem  būvvaldes kompetences jautājumiem - būvniecības pieteikumu izskatīšanai, 

tehnisko projektu saskaņošanai vai akceptēšanai, vienkāršotā rekonstrukcijas, renovācijas, ēku 

fasāžu vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karšu akceptēšanai, tehnisko shēmu saskaņošanai, 

būvatļauju izsniegšanai, tai skaitā – pagarināšanai un atjaunošanai, objektu pieņemšanas 

ekspluatācijā darbu organizēšanai un komisijas darbu vadīšanai,  ēku un inženierbūvju deklarāciju 

sagatavošanai, izziņu par būves neesamību dabā sagatavošanai, zemes ierīcības projektu izstrādes 

noteikumu izsniegšanai un to apstiprināšanai, nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu 
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piešķiršanai un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanai, 2014.gadā Saldus novada dome 

pilnvaroja būvvaldi pieņemt lēmumus, izdodot administratīvos aktus, par izdevumu atmaksu 

pašvaldībai, kas saistīti ar nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, par 

zemes vienību platību precizēšanu, veicot pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes 

vienību platību precizēšanu, veicot kadastra datu aktualizāciju attiecībā uz pašvaldībai 

piekrītošajām zemēm. 

 

2014.gada tika organizēta publiskā apspriešana būvniecības iecerei - ūdeļu šedu, administratīvās 

ēkas, lauksaimniecības šķūņa, silosu, tehniskās ēkas, kūtsmēslu krātuves, ugunsdzēsības rezervuāra 

un sūkņu stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā Draviņas, Zirņu pagasta Saldus novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8496 004 0132, kuras rezultātā būvniecības iecere tika noraidīta.  

 

Ar 2014.gada 1. oktobri, kad stājās spēkā jaunais Būvniecības likums un liela daļa no Ministru 

kabineta noteikumiem, kas izdoti uz šī likuma bāzes, tajā skaitā Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku 

būvnoteikumi un citi specializētie noteikumi, būtiski mainīja līdzšinējo būvniecības kārtību, kas 

būtiski ietekmēja arī būvvaldes darba organizēšanas un dokumentu izskatīšanas kārtību un to 

termiņus. Apjomīgs darbs ir ieguldīts, lai sakārtotu dokumentu aprites kārtību, izstrādātu jaunas 

veidlapas atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un specializēto būvnoteikumu prasībām.  

 

2014.gadā Saldus novada būvvaldes sastāvā pastāvīgi darbojās būvvaldes vadītājs, galvenais 

arhitekts, celtniecības inženieris - būvinspektora palīgs, būvinspektors, būvvaldes sekretāre un divas 

zemes ierīkotājas, kā arī attīstības nodaļas galvenais transportbūvju inženieris un administratīvās 

nodaļas juriste. Aktīvi būvniecības procesa organizēšanā 2014.gada iesaistījās attīstības nodaļas 

teritorijas plānotājas un vides pārvaldības speciāliste.  

 

2014. gadā Saldus novada būvvaldes sniegto pakalpojumu apjomu rādītāji būvniecības jautājumos: 

Pasūtītājs 

Izskatīti 

būvniecības 

pieteikumi 

 

Izskatīti/ 

akceptēti 

tehniskie 

projekti 

 

Saskaņotas 

tehniskās 

shēmas, 

paskaidrojuma 

raksti 

 

Saskaņotas 

vienkāršotās 

renovācijas vai 

rekonstrukcijas  

apliecinājuma 

kartes 

 

Izsniegtas/ 

pagarinātas 

būvatļaujas 

Sastādīti akti 

par objektu 

pieņemšanu 

ekspluatācijā 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

19 13/13 1 4 13/0 29 

Pārējie 109 218/109 24 36 98/58 56 

Kopā 128 231/122 25 40 111/58 85 

 

2014. gadā Saldus novada būvvaldes sniegto pakalpojumu apjomu rādītāji nekustamo īpašumu 

jautājumos: 

- sagatavotas izziņas par būves neesamību – 58, 

- sastādīti atzinumi par būves pārbaudi – 315, 

- apstiprināti zemes ierīcības projekti – 45, 

- sagatavoti nosacījumi zemes ierīcības projektu izstrādei – 44, 

- nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana, adrešu un nosaukumu piešķiršana – 2310, 

- sagatavoti lēmumi par zemes vienību platību precizēšanu – 524, 

- sagatavotas ēku deklarācijas un reģistrētas NĪVKIS – 82. 
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2014.gadā  Saldus novada pašvaldība realizējusi 16 ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektus, 

veiksmīgi pabeigusi iepriekšējā gadā uzsāktos Viesnīcas  ielas rekonstrukcijas darbus.  

 

Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ir veikta 3 Saldus novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo normatīvo aktu prasībām neatbilstošu atkritumu 

izgāztuvju rekultivācija - „Vecās grantsbedres”, Ezeres pagastā, „Pampāļi“, Pampāļu pagastā un 

„Mēra kapi“, Rubas pagastā. 

 

Pateicoties Eiropas Savienības fonda atbalstam, veiksmīgi tika pabeigta Saldus speciālās PII 

„Cerībiņa” piebūves būvniecība, Veidenbauma ielā 1A, Saldus pilsētā, un Saldus pilsētas 

konkurētspējas paaugstināšanas, uzņēmējdarbības vides pieejamības nodrošināšanas un izglītības 

pakalpojumu attīstības projekta ietvaros ir rekonstruētas Dārza un Celtnieku ielas, Saldus pilsētā. 

 

Arī 2014.gadā pašvaldība aktīvi ir turpinājusi teritorijas labiekārtošanas darbus, izbūvējusi, gan 

rekonstruējusi ietves ar veloceliņiem. 
 

2.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

 

Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas struktūrā darbojas informāciju komunikāciju 

tehnoloģiju speciālisti, 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, struktūrvienību noteiktām prioritātēm un uzdevumiem, lai efektīvāk 

nodrošinātu pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildi. 

 

2014.gada galvenie realizētie pasākumi prioritārā secībā: 

- centralizētās lietvedības informācijas sistēmas paplašināšana, uzlabošana pašvaldības 

iestādēs; 

- grāmatvedības informācijas sistēmas un lietvedības informācijas sistēmas savstarpējā datu 

apmaiņa; 

- pašvaldības struktūrvienību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) uzturēšana 

pašvaldību struktūrvienībās; 

- publiski pieejamās datortehnikas uzlabošana pašvaldību bibliotēkās un citās publiskās 

vietās. 2014.gadā uzsākts realizēt publisko interneta pieejas punktu attīstības projektu, 

projektu plānots pabeigt 2015.gada jūnijā. 

 

2014.gada kopumā 127 dažādās Saldus novada pašvaldības institūciju ēkās tika apkalpotas ap 3000 

datortehniku vienību un 24 dažādas informāciju sistēmas – 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. 

 

Tika paplašināta dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix funkcionalitāte, sistēmai iekļaujoties 

dokumentu integrācijas vidē, ar kuras palīdzību tika vienkāršota  elektronisko dokumentu apmaiņa 

ar valsts iestādēm un citu pašvaldībām.  
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2.6. Izglītība (t.sk. interešu un profesionālās ievirzes izglītība) 

 

2014. gadā Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbība plānota un organizēta atbilstoši 

izvirzītajam mērķim – veicināt izglītības procesa efektivitātes paaugstināšanu. Lai sekmētu 

izglītības iestāžu mērķtiecīgu attīstību, īstenojot vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidi, Saldus 

novada 6. pedagogu un vecāku augusta konferencē un izglītības iestāžu vadītāju semināros 

diskutēts par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014 – 2020 un to ieviešanas plāna prioritātēm.  

Akcentējot bērnu tiesību un cilvēkdrošību normu ievērošanu, iestāžu vadītāji apguvuši 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu bērnu tiesību aizsardzības  jomā. 

 

Sniegts metodisks atbalsts skolotājiem rezultatīva, skolēncentrēta izglītības procesa īstenošanā. 

Skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties novada un starpnovadu (Saldus, Brocēnu un Skrundas 

novada) organizētajās 29 dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un 12 konkursos. Jaunums- 

informātikas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas 10.-12.klasei valsts olimpiāžu 2. posma norise tiek 

organizēta tiešsaistes režīmā. 

 

Organizēta pedagogu profesionālās meistarības pilnveide dažādos kursos un semināros: Mācību 

priekšmeta Literatūra laikmetīga īstenošana, Alternatīvās mācību metodes izglītības procesa 

īstenošanai sākumskolā, Iekļaujošās izglītības pamatprincipi darbā ar bērniem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi, Stiepļu vijumi- vizuālās mākslas apguvē, Kā palīdzēt bērnam mācīties u. c.  

 

Ar izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu skolēniem tika piedāvāta iespēja attīstīt savas spējas 

Jauno talantu skolas 6  tematiskajās grupās  Druvas vidusskolā un Jauno ķīmiķu skolā Saldus 

2.vidusskolā. 

 

Saldus novada skolēniem un viņu skolotājiem, kuri mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 

pētniecisko darbu konkursos ieguva godalgotas vietas valstī,  kā balva organizēta ekskursija un 

pasniegtas naudas balvas. 5.-12. klašu starpnovadu olimpiāžu uzvarētājiem organizēta Tehniskās 

jaunrades diena sadarbībā ar SIA „Aspired”.  

 

Organizēts pasākums Gada skolotājs 2014, kurā pateicības rakstus un naudas balvas ieguvuši 27 

skolotāji. Nomināciju Gada vadītājs 2014 ieguvuši pieci izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju 

vietnieki. Tradicionāli pasniegta Swedbankas lielā balva – dators, kuru  ieguva Druvas vidusskolas 

sākumskolas un mājturības skolotājai Zentai Silevičai. 

 

2013./2014.m.g. apliecības par pamatizglītību saņēma 235  Saldus novada 9.klašu izglītojamie un 

atestātus par vidējās izglītības ieguvi - 161 12.klašu absolvents. Obligātajos centralizētajos 

eksāmenos vidējais vērtējums novadā bijis augstāks par vidējo līmeni valstī ( latviešu valodā valstī 

52,71%, novadā – 67,46%; matemātikā – 43,34% un 56,73%; angļu valodā attiecīgi – 56,16% un 

64,66%).  Devīto klašu izglītojamo vidējie eksāmenu rezultāti ir tuvu vidējam līmenim valstī. 

 

Saldus novada izglītības iestādēs turpinājusies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšana. 2014 gadā 15 pedagogi ir ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi, 24 pedagogi- 3. kvalitātes 

pakāpi.  

 

2014. gadā turpinājās Izglītības pārvaldes projekta Īstenojam ideju realizēšana, īstenoti 9 izglītības 

iestāžu projekti. 2014. gadā sākās projekta Īstenojam ideju apmācības par projektu pieteikumu 

sagatavošanu un īstenošanu, kurās piedalījās 22 izglītības iestāžu pedagogi.  

 



13 

 

Aktualizēta karjeras izglītības atbalsta nepieciešamība katrā izglītības iestādē, organizējot Saldus 

novadā karjeras nedēļu no 13. līdz 17.oktobrim Es būšu… Vai zini, kas būsi Tu?   

 

Pirmsskolas izglītības pedagogu un vecāku 4. konferencē Augt kopā ar bērnu diskutēts par 

pirmsskolas vecuma bērnu fizisko, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību. Realizēts Izglītības 

un Zinātnes ministrijas projekts Sporta inventāra iegāde Saldus novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas un izstrādāts metodiskais materiāls 

Jaunas iespējas bērnu fiziskai attīstībai un veselībai. 

 

Izglītības pārvalde, sadarbojoties ar Saldus bērnu un jaunatnes centru, koordinē un pārrauga interešu 

izglītības darba realizāciju novadā. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs strādā ar interešu izglītības 

pedagogiem visās novada izglītības iestādēs. Saldus Bērnu un jaunatnes centrā darbojas 19 pulciņi 

ar kopējo dalībnieku skaitu 345. Visvairāk dalībnieku ir kultūrizglītības programmās . Aktīvi savu 

darbību ir uzsācis automodelisma pulciņš. Centrs pārzina septiņas interešu izglītības jomas. 34 

interešu izglītības pulciņus koordinē Nīgrandes Bērnu un jauniešu centrs ,,Augšventa’’, kuros 

darbojas 290 audzēkņi.  Pavisam novadā ir 187 pulciņi: kultūrizglītības programmās – 125, sporta 

interešu programmās – 36, vides izglītībā – 9, tehniskās jaunrades jomā – 9 un citas interešu 

izglītības programmas – 8. Šajā gadā interešu izglītībā iesaistīto skolēnu skaits -1653. Kā prioritāte 

interešu izglītībā izvirzīta gatavošanās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  

 

Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanā nozīmīga loma ir arī profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm: Saldus Mūzikas skolai un Saldus Mākslas skolai, Nīgrandes Mūzikas skolai, 

Saldus Sporta skolai. Skolas piedāvā apgūt interesantas programmas, kā arī organizē dažādas 

ārpusstundu aktivitātes gan audzēkņiem, gan visiem novada iedzīvotājiem. Saldus Mūzikas skolas 

audzēkņi piedalījušies un guvuši godalgotas vietas starptautiskajos, valsts un Kurzemes reģiona 

konkursos. Jau par stabilu tradīciju izveidojušies Saldus Mūzikas skolā notiekošie un tās organizētie 

konkursi- mūzikas skolu taustiņinstrumentu nodaļas jaunāko klašu ETĪŽU konkurss, Kurzemes 

mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu konkurss „SOL-RE-LA-MI”, Kurzemes mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss. Skolai ir arī attīstīta 

koncertdzīve- ikgadējie Adventa, māmiņu dienas, mācību gada absolventu koncerti. Nīgrandes 

Mūzikas skolas audzēkņi piedalījušies republikā un reģionā rīkotajos konkursos, festivālos un 

skatēs, skolēni un skolotāji regulāri koncertē novadā. Skola piedāvā 6 izglītības programmas: 

klavierspēli, akordeona spēli, vijoļspēli, ģitāras spēli, saksofona spēli un deju.  Saldus mākslas skola 

iesaistās dažādos projektos - Cemex iespēju fonda atbalstīts projekts Mākslas skola Saldus un 

Brocēnu  novadu iedzīvotājiem, starptautisks projekts Plenērs Rozentāla pilsētā 2014 par tēmu 

Ainava, Rozentāla vasaras skoliņas organizēšana 1.-3.kursu audzēkņiem, Nordplus Junior atbalstīts 

projekts Viena valoda visiem/3.  Saldus Sporta skolā trenējas 425 audzēkņi basketbola, futbola, 

vieglatlētikas, svarcelšanas un grieķu-romiešu cīņas nodaļās.  

Sporta skolas audzēkņi Latvijas izlašu sastāvā ieguvuši godalgotas vietas Eiropas čempionātos, kā 

arī Latvijas čempionātos.  

2014.gadā ir uzsākta Saldus sporta skolas stadiona rekonstrukcija. 2015.gada 1.septembrī notiks 

stadiona atklāšana. 

 

2.7. Kultūra - bibliotēku un muzeja darbība 

 

Par kultūras un sporta dzīves norisēm Saldus novadā par 2014.gadu skatīt „Saldus novada 

pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” publiskajā pārskatā.  
 

Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus pilsētas bibliotēka ir publiska kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, kas sniedz iedzīvotājiem bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus un 
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kura nodrošina Latvijas un pasaules tautu kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 

bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī šīs informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Tā 

pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Saldus un Brocēnu novados – 25 publiskajās 

bibliotēkās. Saldus pilsētas bibliotēkas vīzija ir mūsdienīgs informācijas, izglītības, kultūras, 

sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības centrs, kas  nodrošina kvalitatīvus un operatīvus 

informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu piekļuvi informācijas resursiem, sniedzot ieguldījumu 

informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā un  uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Saldus 

pilsētas bibliotēkas mērķis ir daudzveidīgu, pašu un citu veidotu informācijas resursu un 

pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības un mūžizglītības, 

informācijas un personības pilnveides vajadzības, ieskaitot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. 

 

Bez Saldus pilsētas bibliotēkas novadā darbojas 19 vietējās nozīmes bibliotēkas, kas ir pagasta 

pārvalžu struktūrvienības. 

Pagasta bibliotēku galvenie darba rādītāji 2014.gadā: 

N.p.k. 

 

Bibliotēka 

 

Lietotāju 

skaits 

 

t.sk. 

bērni 

 

% aptvērums 

 
Apmeklējums 

Tematiskie 

pasākumi 

Izstādes 

 

1 Ezere 330 126 26 10895 56 60 

2 Jaunlutriņi 274 112 44 6101 31 26 

3 Ošenieki 184 80 87 4954 16 30 

4 Šķēde 232 104 50 4932 5 55 

5 Kursīši 273 79 31 15729 29 117 

6 Lutriņi 272 95 20 5583 30 126 

7 Nīgrande 340 157 44 5562 27 63 

8 Kalni 394 176 51 11935 33 43 

9 Novadnieki 220 76 13 2661 6 46 

10 Pampāļi 222 91 31 5482 7 24 

11 Ruba 134 52 27 1980 10 67 

12 Līkupēni 132 40 39 3093 2 37 

13 Jaunauce 101 42 25 1800 1 23 

14 Saldus pag. 300 95 19 8783 9 42 

15 Vadakste 188 48 39 5254 32 89 

16 Zaņa 131 42 18 2851 5 36 

17 Zirņi 285 125 35 5252 15 52 

18 Butnāri 90 39 11 3009 3 45 

19 Zvārde 113 29 35 1724 1 30 

  
Saldus 

nov.  4215 1608 29 107580 318 1011 

 

 

Saldus pilsētas bibliotēkā strādā 17 bibliotekārie speciālisti, kas nodrošina iedzīvotājiem bibliotēku 

pakalpojumu pieejamību un reģiona galvenās bibliotēkas funkciju īstenošanu. Bibliotēka 

apmeklētājiem nodrošina bezmaksas iespieddarbu un citu dokumentu izmantošanu uz vietas 

bibliotēkā un izsniegšanu uz mājām, bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšanu, bezmaksas 

interneta un datoru izmantošanu, kā arī piekļuvi dažādām elektroniskām datu bāzēm un 

konsultācijas to izmantošanai. Saldus pilsētas bibliotēka sniedz metodisku palīdzību visām Saldus 

un Brocēnu novada publiskajām bibliotēkām. Nepieciešamības gadījumā bibliotēkas speciālisti 
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konsultē arī skolu bibliotekārus, taču plānveidīgs darbs šajā jomā netiek veikts, jo novadā aktīvi 

darbojas skolu bibliotekāru metodiskā apvienība. Kā reģiona galvenā bibliotēka, Saldus pilsētas 

bibliotēka koordinē publisko bibliotēku krājumu komplektēšanu un  informācijas komunikāciju 

tehnoloģiju ieviešanu un pārrauga bibliotēku informācijas sistēmas darbību reģionā, veidojot 

reģiona elektroniskās datu bāzes un kopkatalogu. 

 

Bibliotēka ir arī profesionālās pilnveides centrs novada bibliotēku darbiniekiem, kas veicina 

līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumu ieviešanu un  nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem 

iespējami tuvāk viņu dzīves vai darba vietai. Profesionālās kvalifikācijas uzlabošanai 2014.gadā 

Saldus novada bibliotekāriem tika noorganizēti 9 semināri un 2 pieredzes apmaiņas braucieni. 

 

2014.gadā Saldus pilsētas bibliotēkā piedāvātos pakalpojumus izmantojuši 35.38% jeb 4107 pilsētas 

iedzīvotāji. Bibliotēkas apmeklētāju vidū 28%  ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Saldus 

pilsētas bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājums ir 85050 vienību liels, kura 

apgrozījums 2014.gada laikā bija 1.64 reizes. Darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas norisinās 

visu laiku, pievēršot īpašu uzmanību apmeklētāju interešu un vajadzību izpētei. Bibliotēkas krājums 

regulāri tiek papildināts ar jaunieguvumiem, iepērkot iespieddarbus un citus dokumentus no 

pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un saņemot dāvinājumus. 2014.gadā Saldus pilsētas 

bibliotēkas krājums papildināts ar 4329 vienībām. Saldus pilsētas bibliotēkas apmeklējums 

2014.gadā ir 78195 reizes. 

 

Darbā ar bibliotēkas apmeklētājiem, joprojām liela uzmanība tiek veltīta jaunākajai lasītāju 

paaudzei, organizējot visdažādākos lasītveicināšanas pasākumus. Populārākajā lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” 2014.gadā Saldus pilsētas bibliotēka iesaistījusi 254 ekspertus. 

Ne mazāku popularitāti pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un  Saldus skolu skolēnu vidū 

izpelnījušies Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidotie tematiskie pasākumi, kas sevī 

ietver gan informācijas sniegšanu par izvēlēto tematu, gan apmeklētāju līdzdarbošanos, iesaistoties 

konkursos vai radošās darbnīcās. To apliecina arī skaitļi – 60% Saldus skolu audzēkņi no 1.-9.klasei ir 

Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītāji. 
 

Saldus pilsētas bibliotēka 2014.gadā turpināja novadpētniecības darbu, izveidojot četras nozīmīgas 

izstādes – „Vicinsku dzimta Saldū”, kurā tika atspoguļots šīs dzimtas pārstāvju devums pilsētas 

sabiedriskajā un kultūras attīstībā dažādos vēsturiskajos posmos,  „Saldus novada piecgade” – par 

novadā paveikto piecu gadu laikā kopš tā izveidošanas, „Saldus literātu apvienība” – par šīs 

apvienības izveidi un darbību, ieguldījumu vietējā kultūras dzīvē, un „Grāmatniecības vēsture 

Saldus novadā”. Saldus pilsētas bibliotēkas speciālistu novadpētniecības darbs šajā gadā tika 

novērtēts, izvirzot bibliotēku Edgara Dunsdorfa prēmijai.  

 

2014.gada akreditētas 11 Saldus  un 2 Brocēnu novadu publiskās bibliotēkas, piešķirot vietējās 

nozīmes bibliotēkas statusu. Saldus pilsētas bibliotēkas speciālisti iesaistījās šo bibliotēku 

sagatavošanā akreditācijai.  

 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs ir Saldus novada domes dibināta un budžeta 

iestādes „Saldus novada pašvaldība” pārraudzībā esoša patstāvīga iestāde kā publisko tiesību 

juridiska persona, kas izveidota, lai saglabātu kultūras mantojumu un kultūrvēsturiskus nozīmes 

priekšmetus, veidotu muzeja krājumu un muzeja kolekcijas ar vēsturisku, zinātnisku vai 

māksliniecisku vērtību Saldus novadā. Muzeja galvenās funkcijas ir īstenot muzeja krājuma 

politiku, komplektējot un apkopojot informāciju par Saldus novadu materiālajām un nemateriālajām 

kultūras vērtībām, nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, restaurēšanu, uzskaiti 

un pārvaldību, veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēti.  
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J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja 2014.gada kvantitatīvie rādītāji 

 

N.p.k. Krājuma darbs 2014  
Sasniegtais  

1.  Pārskata periodā inventarizēto krājuma vienību skaits                 578 

2.  Konservēto un restaurēto priekšmetu skaits 23 

3.  Izmantoto krājuma vienību skaits  714 

4.  Kopkatalogā ievadīto vienību skaits 1048 

5.  No krājuma deponēto vienību skaits 70 

 
Pētniecības darbs 

 

1. Priekšmetu skaits, kuriem veikta zinātniskā inventarizācija 0 

2. Publicēto monogrāfiju/katalogu skaits 1 

 
Ekspozīciju darbs 

 

1.  Pastāvīgo ekspozīciju skaits  2 

2.  Izstāžu skaits muzejā 11 

3.  Izstāžu skaits ārpus muzeja  21 

 
Darbs ar apmeklētājiem 

 

1.  Apmeklējumu skaits 12747 

2.  Novadīto ekskursiju skaits 6 

3.  Muzejpedagoģisko programmu skaits 16 

4.  Aptaujāto apmeklētāju skaits 463 

5.  Ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem (stundas gadā)  2220 

6.  Muzejs pieejams ārpus regulārā darba laika- stundu skaits gadā 612 

 Finansējuma piesaiste sasniegtais 

1. Iesniegto projektu skaits 4 

2. Apstiprināto projektu skaits 2 

 

 

2014.gada nozīmīgākie pasākumi: Jaņa Rozentāla 148 gadu jubilejas atzīmēšana ar mākslinieka 

Jaņa Rozentāla mazmazdēla Alvila Rozentāla darbu izstādes atklāšanu un mazmazdēla Mika 

Rozentāla lekciju „Jaņa Rozentāla astroloģiskais raksturojums”, starptautiskajā Muzeja naktī 2014 

norisinājās tradicionālā orientēšanās stafete pa Saldus pilsētu un izstādes „Medicīna un farmācija 

Saldus novadā” atklāšana, Edgara Dunsdorfa prēmijas kandidātu izstāde un prēmijas pasniegšanas 

pasākums, pirmsskolas muzejpedagoģiskā programma „Seko Rozentālam”, dalība starptautiskajā 

Latvijas – Francijas projektā un pasākums „Keramikas svētki muzejā”, aktīva dalība projektu 

pieteikumu rakstīšanā un atbalstīto projektu realizēšanā. 2014.gadā muzejs apkalpoja 12747 

apmeklētājus, t.sk. 5735 apmeklētājus grupās, 3040 skolēnus grupās un 6917 individuālos 

apmeklētājus. 

 

Nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi 2014.gadā: zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, muzeja 

galvenās ieejas vizuālas informācijas izgatavošana, uzstādīšana un mākslinieka J.Rozentāla 1.stāva 

ekspozīcijas mākslinieciskā projekta izstrāde un interaktīvā multimediju objekta – interaktīvās 

projekcijas izveide. 2014.gadā tika izstrādāti un iesniegti 4 projektu pieteikumi. Apstiprināti tika 2 

projekta pieteikumi par kopējo summu 10 152 EUR.  
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2.8. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

 

Saldus novada pašvaldības policijā 2014. gadā strādāja 11 darbinieki, kuri apkalpo visu novada 

teritoriju.  Katrā pagasta pārvaldē reizi mēnesī ir noteikta konkrēta diena, kurā policijas darbinieki ir 

sastopami pagastā.  

 

2014. gadā reģistrēti 1352 notikumi no kuriem par 638 sastādīti administratīvo  pārkāpumu 

protokoli, tai skaitā: 

- 136 par atrašanos sabiedriskās vietās alkoholisko dzērienu iespaidā un lietošanu, 

tai skaitā nepilngadīgām personām 48; 

- 125 par nepilngadīgo personu smēķēšanu; 

- 9 par bērnu izglītošanas un audzināšanas pienākumu neveikšanu; 

- 19 par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu; 

- 4 par naktsmiera traucēšanu pēc 23
00

 ; 

- 3 par sīko huligānismu; 

- 100 par Saldus novada saistošo noteikumu neievērošanu; 

- uz vietas iekasēta soda nauda 47 gadījumos; 

 

2014. gadā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sodīts 118 automašīnas īpašnieks.   

 

2.9. Bāriņtiesas darbība 

 

Bāriņtiesas darbības teritorijā ietilpst Saldus pilsēta un 15 pagasti.  

2014.gadā Saldus novada bāriņtiesas tika ievēlēta jaunā sastāvā. 

Bāriņtiesas darba galvenie uzdevumi 2014. gadā. 

- lēmumu un atzinumu kvalitātes uzlabošana; 

- audžuģimeņu darba popularizēšana; 

- bāriņtiesas darbības struktūras pārveidošana. 

Saldus novadā ir 4 audžuģimenes, kurās dzīvo 4 bērni. Bērnu uzturēšanās izdevumus tajās sedz tā 

pašvaldība, no kuras bērni ievietoti.  

 

Bāriņtiesa 2014. gadā pieņēma 139 lēmumus bērnu un rīcības nespējīgo personu tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzībai: 

15 - par aizgādības tiesību atņemšanu 7 mātēm un 10 tēviem; 

4 - par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē;  

5 -  par bērna ievietošanu audžuģimenē; 

5 - par bērna ievietošanu aprūpes iestādē; 

5 - par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu; 

16 - par nepilngadīgo un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu; 

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

noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību; 

3 - par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā; 

14 - lēmumi par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas; 

veikta ģimeņu izpēte, pieņemti 18 lēmumi par personu atzīšanu par adoptētājiem, bērna 

nodošanu adoptētāju aprūpē un adopciju bērna interesēs; 

43 - citi lēmumi. 

 

Ārpusģimenes aprūpē atrodas 89 bērni – 62 bērni dzīvo aizbildņu ģimenēs, 16 aprūpes iestādēs, 11 

ievietoti dažādu pašvaldību audžuģimenēs, kuru uzturēšanās izdevumus sedz pašvaldība. 
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Bāriņtiesa veic ārpusģimenes esošo bērnu dzīves apstākļu apsekošanu, lai pārliecinātos, ka viņiem 

tiek nodrošināta piemērota aprūpe un audzināšana. No ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem 

adoptēti 6 - vecumā no 5 mēnešiem līdz 8 gadiem. Pārskata gada laikā 21 bērna vecākiem 

pārtrauktas aizgādības tiesības t.i. 7 mātēm 10 tēviem, pēc sociālā darba veikšanas ar ģimenēm 3 

bērnu vecākiem pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas. Ja gada laikā vecāki nespēj uzlabot 

sociālās prasmes un atbrīvoties no apreibinošu vielu lietošanas, bāriņtiesa sniedz prasību tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu, 16 bērnu vecākiem tās atņemtas t.i. 6 mātēm un 9 tēviem. 

 

Bāriņtiesas pārraudzībā ir 191 lieta, no tām  24 aizgādnībā par esošām personām un 35 lietas par 

bērna mantas pārvaldīšanu. Pārskata gadā ierosināto lietu skaits ir 68. Iedzīvotājiem sniegtas 

konsultācijas, pēc informācijas saņemšanas pārbaudīti bērna vai citas rīcībnespējīgas personas 

dzīves apstākļi, nepieciešamības gadījumā notiek sadarbība ar citām institūcijām. 

 

2.10. Civilstāvokļa aktu reģistrācija 

 

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā strādā 2 darbinieces:  vadītāja un galvenā speciāliste. 

 

Ikdienā darbs tiek organizēts 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, sniedz PMLP ziņas, kas nepieciešamas Iedzīvotāju reģistrā 

iekļauto datu aktualizēšanai. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju nodaļa veic vienotā CAR sistēmā, pēc 

kuras ieviešanas iedzīvotāji dokumentus par civilstāvokļa aktu var saņemt sev tuvākajā 

Dzimtsarakstu nodaļā. 

 

2014.gadā Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļa akti: 

Akta veids Skaits 

Dzimšanas reģistrācija 251 

Svinīgos apstākļos reģistrēto skaits 1 

Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu 137 

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām ar bērna tēvu 6 

Reģistrētas laulības 105 

t.sk. baznīcā 31 

t.sk. ar ārzemniekiem 3 

t.sk. izbraukuma laulības 3 

Šķirto laulību skaits 73 

Miršanu reģistrācija 336 

Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi 45 

Atkārtoti izsniegto apliecību skaits 164 

Iekasēta valsts nodeva 2723,98 EUR 

Iekasēta pašvaldības nodeva 291,25 EUR 

Iekasēta maksa par maksas pakalpojumiem 2077,00 EUR 

 

Viena no nodaļas darba prioritātēm ir ģimenes popularizēšanu un ģimenes tradīciju stiprināšanu. 

 

Izsniedzot pirmo dzimšanas apliecību, novada bērniem tiek dāvināti dzimšanas apliecības vāciņi un 

grāmata „Mūsu bērns”. Pēc pieprasījuma organizējam sudraba un zelta kāzas. Reizi divos mēnešos 

novadā deklarētie jaundzimušie īpašā pasākumā tiek sveikti ar piemiņas balvu – sudraba karotīti ar 
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Saldus novada simboliku. Laulāti pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus, tiek aicināti uz 

pieņemšanu pie novada domes priekšsēdētājas. 

 

Novadā apzinātas 182 ģimenes, kurās pāri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Starptautiskajā 

ģimenes dienā 15.maijā novada Zelta ģimenēm tika dāvināts koncerts, pasākumā piedalījās 36 pāri. 

Pasākumu atbalstīja TALLINK LATVIJA, veikals mājai un ģimenei “KRŪZA”.  

 

Laulību ceremonijā jaunlaulātie saņem piemiņas dāvanu – pildspalvu ar gravējumu.  

 

2014.gada laikā organizētie pasākumi: 

- “Ratiņu gājiens” Novada svētku gājiena ietvaros; 

- Bērnības svētki, kuros piedalījās 16 bērni; 

- ikgadējā stipro ģimeņu balle. 

 

Dzimtsarakstu nodaļa turpina estētiski labiekārtot ceremoniju telpas, organizēt pasākumus ģimenēm 

un bērniem. 

 

3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

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

apstiprināja un izpildīja budžetu 2014. gadam. 

 

2014.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 un speciālā budžeta) 2014.gada norēķinu 

slēguma bilance salīdzinot ar 2013.gadu: 

Rādītāji 2014.gads (EUR) 2013gads (EUR) 

Budžeta slēguma rezultāti 2263941 20472769 

 

Nodokļu ieņēmumi: 

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

 nekustamā īpašuma nodoklis, t.sk. 

- nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, 

- nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, 

 azartspēļu nodoklis. 

 

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas sastāda  45.20 

% no budžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts 10 miljoni 

euro – atbilstoši 2013. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1433 “Noteikumi par 

pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014. gadā”. Salīdzinot 

ar plānoto 2013. gadam, 2014. gadam ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir palielinājušies 

par 3.37 %, kas pret plānoto 2014.gadā ir palielinājušies par 567293 EUR. Tika garantēta šī nodokļa 

kompensēšana no valsts, ja ieņēmumi nepildīsies no prognozētā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

procentu likme bija  24%. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze arī iekļauta iepriekšminētos 

Ministru kabineta noteikumos, par pamatu ņemot Saldus novada pašvaldības nodokļa speciālistu 

aprēķinus, kas nav būtiski mainījušies salīdzinot ar 2013.gadu. 

 

Nenodokļu ieņēmumi: 

 ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, 
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 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. 

 

Saldus novada dome ir dotācijas saņēmēja no  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas 2014. 

gadā sastādīja  2.9 miljoni EUR, jeb 12.6 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem. 

 

Pārskats par Saldus novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta  izpildi ieņēmumos, salīdzinot 

ar 2013.gadu: 

Kods Ieņēmumu avots 2014.gads (EUR) 2013.gads (EUR) 

 Kopā ieņēmumi 26746202 28918529 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10741026 10390914 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1748920 1634323 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1298401 1194297 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 329980 323222 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 120539 116804 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 76209 86592 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

1085 127 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un 

maksājumi 

29038 16631 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 52945 48043 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2245 13280 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā 

īpašuma pārdošanas 

190238 127521 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 11783136 14198159 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 256064 226800 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 1822482 2075052 

 

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  

 2014.gads 2013.gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par zemi    

(EUR) 

1319772 1197722 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (EUR) 1298401 1099056 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (%) 98.38 91.76 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iekasēšana 

 2014.gads 2013.gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un 337768 321674 
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būvēm    (EUR) 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    

(EUR) 

329980 306427 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (%) 

 
95.62 95.26 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli iekasēšana 

 2014.gads 2013.gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un 

būvēm    (EUR) 
121976 122654 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    

(EUR) 

120539 104623 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (%) 

 
98.82 85.30 

 

Izdevumu daļu veido izdevumi pašvaldībām noteikto funkciju veikšanai. Pašvaldības budžeta 

izdevumu mērķus nosaka likums „Par pašvaldībām”. Pašvaldību budžets ir nepietiekams, tādēļ 

pašvaldība pati, iespēju robežās, nosaka savas galvenās prioritātes. 

Pašvaldību izdevumu lielāko daļu sastāda izdevumi: 

 izglītībai, 

 pārvaldei, 

 komunālās saimniecības uzturēšanai, 

 sociālai nodrošināšanai, 

 sporta un kultūras iestādēm, pasākumiem. 

 

Lielākie izdevumi Saldus novada pašvaldības 2014. gada budžetā tāpat kā līdz šim, sastādīja 

izglītībai, kas ir 50.8 % no kopējiem izdevumiem. 

 

19.7 %  jeb 5.6 miljoni EUR no kopējā budžeta izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai, kas ir par 4.1 milj. EUR mazāk nekā 2013.gadā.  Šajā pozīcijā ir 

iekļauts  atbalsts Eiropas savienības un citu projektu līdzfinansējuma saņemšanai un to realizācijai 

par ko arī ir samazinājusies šīs pozīcijas summa. 

 

Pārskats par Saldus novada domes 2014.gada pamatbudžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 

2013.gadu: 

Kods Izdevumu avots 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā izdevumi 28480733 30877919 

01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 2972587 2887087 

01.700 Pašvaldības parāda darījumi 403233 500393 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 290391 230495 

04.000 Ekonomiskā darbība 917107 563214 

05.000 Vides aizsardzība 89961 83639 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

5601143 9711282 

07.000 Veselība 4578 8926 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 1897777 2079803 

09.000 Izglītība 14480669 13045496 
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Pārskats par Saldus novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos salīdzinot 

ar 2013.gadu: 

 Ieņēmumu avots 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā ieņēmumi 931159 738893 

05.0.0.0. Dabas resursu nodoklis 227119 194484 

08.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 53 11 

09.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 285 427 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek.īpašuma pārd. 1349 666 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 701004 541985 

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 1349 1320 

 

Pārskats par Saldus novada domes 2014.gada speciālā budžeta izpildi izdevumos salīdzinot ar 

2013.gadu: 

Kods Izdevumu nosaukums 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā izdevumi 706538 655129 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 4 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 0 

05.000 Vides aizsardzība 42911 82828 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 663623 572300 

 

Pārskats par Saldus novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 

ieņēmumos salīdzinot ar 2013.gadu: 

Ieņēmumu avots 
2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

Kopā ieņēmumi 141484 137956 

Valsts budžeta transferti 25876  

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 115608 137956 

  

Pārskats par Saldus novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 

izdevumos salīdzinot ar 2013.gadu: 

Kods Izdevumu nosaukums 2014.gads (EUR) 2013.gads 

(EUR) 

 Kopā izdevumi 125226 278076 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 16 34 

04.000 Ekonomiskā darbība 464 0 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

apsaimniekošana 

31016 2497 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 7209 17456 

09.000 Izglītība 86221 258089 

10.000 Sociālā aizsardzība 300 0 

 

Salīdzinoša tabula, kas atspoguļo neatmaksātos debitoru un kreditoru parādus: 

 Debitoru parādi Kreditoru parādi 

2014.gads 1 369 722 24 483 049 

10.000 Sociālā aizsardzība 1823287 1720788 
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2013.gads 1 213 513 23 084 954 

 

 

Pašvaldības īpašumu struktūra un vērtība 2014.gadā 

Īpašuma veids Uz 31.12.2014. 

(EUR) 

Novērtējums 

 

 

1. Nemateriālie īpašumi 

 

881118 

 

Bilances vērtība 

  

 

2. Pamatlīdzekļi (kopā)  

 

119337815 

  

Bilances vērtība 

  

Zeme, ēkas, būves 103764096 Bilances vērtība 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 659180 Bilances vērtība 

Pārējie pamatlīdzekļi 8869813 Bilances vērtība 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtie celtniecības objekti 

 

2281352 

Bilances vērtība 

Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldību nekustamie īpašumi 

1266586 Bilances vērtība 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1930640 Bilances vērtība 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 

81785 Bilances vērtība 

 

Saldus novada domes līdzdalība radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā 

 

Uzņēmuma nosaukums 

 

Adrese 

Pašu kapitāls  

(EUR) 

uz 31.12.2014. 

 Pašvaldības 

kapitāla 

daļas 

(%) 

SIA “Saldus siltums” Saldus, Mazā iela 6 1 368 268 100 

SIA “Saldus Komunālserviss” Saldus, Skrundas iela 2 5 906 764 100 

SIA “Saldus namu pārvalde” Saldus, Peldu iela 3 0 100 

SIA “Saldus tirgus” Saldus, Kuldīgas iela 1 360 061 100 

SIA „Saldus medicīnas centrs” Saldus, Slimnīcas iela 3 283 746 75 

SIA „Saldus Zobārstniecība” Saldus, Slimnīcas iela 3 0 100 

Kopā  4 918 839  

 

 

 

 

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 
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vadītāji slēdz darba līgumus ar pārvalžu pakļautības institūciju vadītājiem un daļu no attiecīgo 

institūciju darbiniekiem. 

2014.gadā Pašvaldības institūcijās nodarbināto skaits būtiski nemainījās.  

Saldus novada pašvaldības personāls 2014.gadā*: 

Amata vietu skaits 1882 

Faktiskais darbinieku skaits 1972 

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

nepilnu slodžu skaitu 

 

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

atbilstoši vecumam (3.attēls).  

 

 

 

 

2014.gadā pašvaldība izsludināja atklāto pieteikšanos uz šādām vakancēm: 

- Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” 

direktora amatu; 

- Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas direktora amatu; 

- Kursīšu pagasta pārvaldes vadītāja amatu; 

- Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amatiem; 

Pamata  
5% 

Vidējā  
14% 

Vidējā 
speciālā  

23% 

1. līmeņa  
5% 

Augstākā  
53% 

Izglītība 

Vīrieši  
19% 

Sievietes  
81% 

Dzimums 

Līdz 30 g.  
9% 

31 - 45 g.  
32% 

46 - 55 g.  
33% 

56-63 g.  
21% 

Virs 63 g.  
5% 

Vecums 

3.attēls 

1. attēls 

2. attēls 
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- Saldus Vakara vidusskolas direktora amatu; 

- Saldus novada pašvaldības policijas kārtībnieka amatu; 

- Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes: kapu sargs, kultūras darba organizators; 

- Ezeres pagasta pārvaldes: bibliotēkas vadītājs, nekustamā īpašuma speciālists - grāmatvedis;  

- Novadnieku pagasta pārvaldes remontstrādnieks; 

- Kursīšu pagasta pārvaldes kapu uzraugs; 

- Lutriņu pagasta pārvaldes: mūzikas skolotājs, pirmsskolas skolotājs, grāmatvedis, sporta darba 

organizators, kultūras darba organizators, remontstrādnieks, katlu kurinātāji; 

- Vadakstes pagasta pārvaldes:  grāmatvedis, bibliotekārs, pavārs; 

- Zirņu pagasta pārvaldes kultūras darba organizators; 

- Zvārdes pagasta pārvaldes vecākais grāmatvedis; 

- Saldus 1. vidusskolas: elektriķis, sociālais pedagogs; 

- Saldus Vakara vidusskolas: remontstrādnieks, latviešu valodas skolotājs, bibliotekārs; 

- Pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”: Zirņu, Pampāļu un  Jaunauces pagasta dienas centra 

aprūpētājs. 

   

2014.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tika turpināti pašvaldībā kopumā personāla nozarē. 

 

2014.gadā Pašvaldībā turpinās darbs pie vienotas atlīdzības sistēmas veidojošo dokumentu 

pilnveidošanas, ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības. Izstrādāti projekti šādiem iekšējiem 

normatīvajiem aktiem:  

- noteikumiem par amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanu  Saldus novada pašvaldības 

darbiniekiem” – sakarā ar valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšanu līdz 360 euro  un 

jaunu Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras darba organizatoru amatu vērtību 

un kvalifikācijas pakāpju noteikšanas kārtību; 

- valsts mērķdotācijas sadales kārtībai pedagogu darba samaksai  vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs Saldus novada pašvaldībā sakarā ar izglītības sistēmas 

reorganizāciju; 

- par pabalstiem Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kuros tika 

nodefinēti nosacījumi par pedagogu sociālajām garantijām, paredzot izmaksas no pašvaldības 

budžeta.  

 

2014.gadā notika darbinieku ikgadējā novērtēšana un tika  pilnveidotas darbinieku un to vadītāju 

aizpildāmās anketas, kas atviegloja novērtēšanas dokumentu tehnisko noformēšanu. Darbinieku 

novērtējumu īpatsvars: 

 - teicami 2% 

- ļoti labi 19% 

- labi 77% 

- jāpilnveido 2% 

- neapmierinoši 0%   

 

Turpinājās Pašvaldības elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix (turpmāk DLX) 

pielāgošana personālvadības funkcijas nodrošināšanai – dibinot un pārtraucot darba tiesiskās 

attiecības ar darbiniekiem budžeta iestādē „Saldus novada pašvaldība“, paredzot paralēlu un 

saskaņotu visu iestādes iesaistīto struktūrvienību rīcību. 

 

Strādājot pie personālvadības programmas „Personnel Navigator” pielāgošanas izmantošanai visās 

Pašvaldības institūcijās, konstatēts, ka programmas izstrādātāji nevar nodrošināt tās funkcionalitāti 

nepieciešamā līmeni, līdz ar ko tika meklētas iespējas citu programmu izmantošanai. Uzsāktas 

pārrunas ar SIA „ZZ Dats” par sabiedrības izstrādātā moduļa „Kadri” iespējamo izmantošanu. 
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU – SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 

 

Laba sadarbība ar nevalstisko sektoru (NVO), kas sniedz kvalitatīvu pienesumu jebkuras 

pašvaldības attīstībā. Ar vairākiem sadarbības veidiem, kas ietver savstarpējo informācijas apmaiņu 

un konsultācijas, tiek veicināta  sabiedrības iesaistīšana kopējā novada attīstībā. 2014.gada Saldus 

novada pašvaldības un NVO sadarbības veidi: 

- Saldus novada pašvaldības projektu fonds; 

- atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem; 

- atbalsta pasākumi Saldus novada NVO; 

- deleģējuma līgumi ar NVO; 

- dalība Saldus rajona attīstības biedrībā; 

- pašvaldības un NVO sadarbības memorands; 

- pašvaldības pārstāvniecība Muižu un piļu asociācijā; 

- sadarbība ar nodibinājumu «CEMEX Iespēju fonds»; 

- sadarbībā ar Brocēnu novadu kopējs NVO pasākums. 
  

Saldus novada pašvaldības projektu fonds 

Saldus novada pašvaldības projekta fonds sniedz atbalstu NVO, kas darbojas veselības, vides, 

izglītības, sociālās, kultūras, sporta, mākslas un lauku attīstības jomās. 2014. gadā projektu fonda 

līdzekļi  (45 763,00 euro) tika apgūti piecu programmu ietvaros: vispārīgā projektu programma, 

kultūras projektu programma, jauniešu projektu programma, pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

projektu programma un kā jaunums, bērnu un jauniešu nometņu projektu programma. Projektu 

fondam izvērtēšanai tika iesniegti 37 projektu pieteikumi. Finansējumu piešķīra 30 projektiem. Visu 

apstiprināto projektu īstenošana notikusi atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta pieteikumam un 

plānotajam projekta budžetam. Projektu ietvaros notika bērnu nometnes, teritoriju labiekārtošanas, 

apzaļumošana darbi, koncerti, radošās darbnīcas, sporta sacensības un daudzas dažādas citas 

aktivitātes, kas daudzveidoja vietējo  iedzīvotāju ikdienas dzīvi.   

 

Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds 

Atbalsta fonda finansējums paredzēts nevalstisko organizāciju sabiedrisko pasākumu īstenošanai. 

Biedrības pieprasījumus iesniedz, ja projekta budžets nepārsniedz 300,00 euro, 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. 2014.gadā fonds atbalstījis 32 biedrību projektu pieteikumus un šī atbalsta 

vajadzībām izlietoti 9960,00 euro. 

 

 

 

Atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem 

2014.gadā  bija pieejams līdzfinansējums biedrībām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.  Līdzfinansējuma apmērs tika noteikts saskaņā ar izmaksas 

pamatojošiem dokumentiem, 50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet nepārsniedzot 5000,00 

euro atbalstu vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai energoefektivitātes pasākumiem un ne vairāk 

par 1500,00 euro labiekārtošanas darbu veikšanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām jau 

iepriekš veikti energoefektivitātes pasākumi. Finansējumu veiksmīgi izmantoja 5 biedrības, no 

kurām 2 saņēma finansējumu energoefektivitātes pasākumiem, bet 3 labiekārtošanas darbiem. Kopā 

2014.gadā tika izmantoti  12 874,05 euro. 
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6. 2015. GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI UN GALVENIE UZDEVUMI (pašvaldībā kopumā 

pa nozarēm) 

 

6.1. Pašvaldības vadības pilnveidošanā 

 

Pagastu pārvalžu darbinieku un novada iedzīvotāju informēšanai notiks Autoceļu fonda un 

līdzsvarotas attīstības komisijas izbraukuma sēdes.   

 

Turpināsies tikšanās ar Saldus novada uzņēmējiem.  

 

Plānota iedzīvotāju anketēšana par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pasākumiem, 

īstenotajām rīcībām pašvaldības attīstībai, plānotas tikšanās ar iedzīvotājiem. 

 

Pašvaldības institūciju saturiskās un organizatoriskās darbības pilnveidošana, turpinot regulāras 

tikšanās ar pašvaldības vadību.  

 

Plānošanas dokumentu sasaiste ar budžeta vadību – īpaši 2014.- 2020.gada ES struktūrfondu 

finansējuma apguvei.  

 

Pašvaldības īpašumu optimizēšana un to pārvaldības uzlabošana. 

 

Dokumentācijas elektroniskās aprites pilnveidošana pašvaldībā. 

  

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un  iespējām piedalīties 

lēmumu apspriešanā: 

- pašvaldības informatīvā izdevuma „Novada vēstis” izdošana, plānota sadarbība ar Saldus 

rajona attīstības biedrību informācijas izplatīšanai par LEADER programmas piedāvājumu; 

aktuāla, viegli pieejama informācijas sniegšana ar Saldus novada mājas lapas un „Saldus radio” 

starpniecību. 

- pašvaldības deputātu un darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem Saldū un novada pagastos. 

- pašvaldības vadības un darbinieku tikšanās ar Saldus novada uzņēmējiem. 

- pašvaldības izstrādāto plānošanas dokumentu - detālplānojumu sabiedriskā apspriešana. 

 

6.2. Izglītībā un interešu izglītībā 

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2015. gadā: 
- ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas plānu un ES 

struktūrfondu iespējas Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanai, 

turpinās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu; 

- pilnveidos darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar novada jauniešu centriem, jauniešu 

organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm sadarbībā ar Saldus BJC struktūrvienību Saldus 

Jaunatnes un iniciatīvu centru ,,Šķūnis” un jaunatnes lietu koordinatoriem pagastu pārvaldēs, 

lai nodrošinātu novada izglītības un jaunatnes politikas stratēģijas plānošanu; 

- Eiropas izglītības programmas Erasmus+ ietvaros īstenos projektus, kuros tiek veicināta 

skolēnu un pedagogu konkurētspēja darba tirgū un sadarbība starp dažādām izglītības iestādēm. 

 

2015. gadā galvenie uzdevumi: 

- stiprināt izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības kapacitāti; 

- paaugstināt izglītības procesa efektivitāti, nodrošinot diferencētu apmācību, tā  sekmējot 

izglītojamo talantu un spēju attīstību; 
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- attīstīt talantīgo audzēkņu radošumu jauno talantu skolās, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos; 

- turpināt realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas, izstrādāt un licencēt programmu 

izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem; 

- veicināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, attīstot uzņēmējspējas, komunikācijas un 

līderības prasmes; 

- pārraudzīt karjeras izglītības programmas ieviešanu un realizāciju Saldus novada 

vispārizglītojošās skolās, izstrādāt Karjeras nedēļas pasākumu programmu, nodrošinot Karjeras 

nedēļas norisi Saldus novadā.  

- pirmsskolā pilnveidot jauno pedagogu kompetences un meistarību, vēršot uzmanību uz dabas 

un apkārtnes mācību. 

 

6.3. Būvniecības procesā 

2015.gadā Saldus novada pašvaldībai veiksmīgi jāpabeidz būvdarbi un jānodod ekspluatācijā 

būvniecības stadijā esošie objekti -  Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves un būvniecības 

Saldus novada Rubas pagasta, Rubas ciemā,  Lutriņu pagasta Namiķu ciemā un Ezeres pagasta 

Ezeres ciemā, stadiona, Jelgavas ielā 6, Saldus pilsētā, Saldus pamatskolas, Lielā iela 31/35, Saldus 

pilsētā, poliklīnikas ēkas, Slimnīcas ielā 3, Saldus pilsētā, pārbūves darbi.                                                                                                                             

 

Iecerēts aktīvi turpināt  projektēšanas darbus jaunu ieceru realizācijai - Saimniecības ēkas pārbūvei 

par jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centru, Lielā iela 3C, Saldus pilsētā, Sustes dīķa brīvslūžu 

remontam, Ezeres pagastā, Saldus novadā, Skolas ēkas 2.stāva pārseguma daļējai pārbūvei un 

zibensaizsardzības sistēmas izbūvei, Ezeres vidusskola, Ezeres pagastā, Saldus novadā. Turpināsies 

arī darbs pie infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijas, uzsākot projektēšanas darbus -  Tilta 

pār Zaņas upi uz autoceļa Kraujas-Vaboles nojaukšanai un jauna tilta būvniecībai Zaņas pagastā 

Saldus novadā, Skolas ielas pārbūvei, Saldū, Tirgotāju un Peldu ielu pārbūvei, Saldū, Lielās ielas 

pārbūvei (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam), Saldū, Tilta pārbūvei 

pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū, Tilta pār „Mazupi” uz pašvaldības autoceļa B0014 „Zvārdes 

centrs – Brocēnu lauku teritorijas robeža” būvniecībai, Zvārdes pagastā, Saldus novadā. 

 

6.4. Pašvaldības teritorijas attīstības programma un teritorijas plānojuma 

pilnveidošana2015.gadā turpināsies lokālplānojuma projekta izstrāde Nākotnes ielas kvartālam un tam 

pieguļošajai teritorijai. 
 

2015.gadā tiks veikta uzraudzība Attīstības programmas īstenošanai, t.sk. investīciju plāna 

realizācijai. Uzraudzība ietver regulāru novada attīstības rādītāju analīzi, investīciju plāna 

uzraudzību un atbilstības novada budžetam noteikšanu. Tiks sagatavots uzraudzības ziņojums, 

ietverot informāciju par galvenajām novada attīstības tendencēm, pabeigtajiem un īstenošanas 

procesā esošiem projektiem, nepieciešamajām izmaiņām attīstības programmā un priekšlikumiem 

pašvaldības nākamā gada investīciju un attīstības budžetam. Attīstības programmas īstenošanas 

gaitā tiks uzturēts aktīvs dialogs ar dažādiem sociāliem partneriem – institūcijām, NVO, 

uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

 

6.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 

Pašvaldība turpinās uzturēt visās publiskās bibliotēkās un citās vietās 30 publiskos Interneta pieejas 

punktus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai nodrošinātu labāku pieeju datortehnikai un Internetam. 

 

Turpinās sadarbību ar Saldus Profesionālo vidusskolu ar prakses vietu nodrošinājumu jaunajiem 

datortehniķiem. 
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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, pašlaik ir ierīkota 

pieejas iespējas 6 vietās – Zvārdes, Kursīšu, Zirņu, Novadnieku pagastu un Saldus pilsētas teritorijā. 

 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājuma attīstība notiks saskaņā ar pašvaldības 

institūciju, pašvaldības struktūrvienību noteiktiem uzdevumiem un saskaņā ar apstiprināto 

finansējumu. 
2015.gada realizējamie galvenie uzdevumi: 

- grāmatvedības informācijas sistēmas un lietvedības informācijas sistēmas savstarpējā datu 

apmaiņas uzlabošana un datu drošība; 

- pašvaldības struktūrvienību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) uzturēšana 

pašvaldību institūcijās; 

- datu pārraides un sakaru nodrošinājumu optimizēšana un paplašināšana; 

       -  attīstīt IKT izmantošanu izglītības iestāžu izglītības procesā. 

 

6.6. Kultūrā - bibliotēku un muzeja darbībā 

Par plānotajām kultūras un sporta dzīves norisēm Saldus novadā 2015.gadā skatīt Saldus 

novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” publiskajā 

pārskatā.  
 

Saldus pilsētas bibliotēkas galvenais uzdevums 2015.gadā ir finansiālo iespēju robežās uzlabot 

bibliotēku krājumu saturiskās un fiziskās kvalitātes. Šajā gadā plānots pabeigt to pagastu bibliotēku 

krājuma ievadīšanu bibliotēku informācijas sistēmā, kurām nav pieejas tai. Nākotnes jautājums ir 

par visu novada pagasta bibliotēku nodrošināšanu ar bibliotēku informācijas sistēmu, lai 

nodrošinātu lietotājiem bibliotēku pakalpojumu saņemšanu atbilstoši 21.gs. prasībām. 

 

Saldus pilsētas bibliotēka ir atbildīga par vietējās informācijas vākšanu, apkopošanu, 

sistematizēšanu un tās pieejamības nodrošināšanu. Tiks turpināta novadpētniecības izstāžu 

veidošanas jāturpina, jo līdzšinējā pieredze apliecina,  ka šāda lokālo kultūrvēsturisko vērtību 

popularizēšana piesaista apmeklētāju uzmanību un veicina novadpētniecības materiālu krājumu 

papildināšanu. 2015.gadā Saldus pilsētas bibliotēka plāno uzsākt virtuālo novadpētniecības izstāžu 

veidošanu un to publiskošanu, tādejādi nodrošinot plašākam interesentu lokam saņemt šo 

informāciju. 

 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā 2015.gadā tiks turpināta ekspozīcijas izveide 

mākslinieka Jaņa Rozentāla darbnīcā „Sapņu tornis”.  

 

2015.gada galvenie pasākumi: starptautiskā Muzeju nakts 2015 un izstādes par novada 

kinoamatieriem „Cita kino zeme” atklāšana, piemiņas izstāde mūziķim,  novadniekam Ērikam 

Ķiģelim un piemiņas koncerts, pateicības pasākums „Cilvēks nav koks”  muzeja sadarbības 

partneriem, voluntieriem un ziedotājiem, novadnieka Jaņa Rozentāla dzimšanas dienas pasākums, 

kā arī daudzveidīgu mākslas, vēstures izstāžu organizēšana, muzeja pedagoģisko programmu un 

izglītojošo nodarbību sagatavošana,  aktualizēšana un realizēšana, muzeja tēla popularizēšana 

sabiedrībā, t.sk. sociālajos tīklos, muzeja krājuma papildināšana un pētniecība, projektu 

izstrādāšana un realizēšana papildus finansējuma piesaistei. 
 

 

 

 



30 

 

6.7. Personāla nozarē 

2015.gadā plānots:  

- veikt grozījumus ar atlīdzības jautājumiem saistītajos noteikumos, īpašu vērību pievēršot 

mēnešalgu aprēķinu formulu pielāgošanai, paredzot arī turpmāku minimālās algas 

paaugstināšanu valstī; 

- izstrādāt jaunu Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu bibliotēku vadītāju amatu 

vērtību un kvalifikācijas pakāpju noteikšanas kārtību; 

- turpināt pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšanu, nosakot  apmācību 

nepieciešamību, veidojot   mācību plānu, kā arī veicot darbinieku iekšējās apmācības;   

- turpināt ieviest vienoto personālvadības programmu visās Pašvaldības institūcijās. 

 

6.8. Bāriņtiesā 

2015.gadā bāriņtiesas darbība līdztekus ikdienas darbam būs vērsta uz: 

- informācijas sniegšanu par bāriņtiesas darbu, ievietojot informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem gan Saldus  mājas lapā, gan laikrakstā „Saldus Zeme”, gan “Novada Vēstis”; 

- regulāru informācijas atjaunošanu mājas lapā, sekojot līdzi likumu izmaiņām; 

- datorprogramu SOPA, JUPIS, NPAIS apgūšanu un  pielietošanu; 

- audžuģimeņu skaita palielināšanu un pieredzes popularizēšanu; 

- bāriņtiesas  locekļu obligāto apmācību nodrošināšanu. 

 

6.9. Civilstāvokļa aktu reģistrācijā 

Nākamajā gadā nodaļas darbība, līdztekus ikdienas darbam, būs vērsta uz ģimenisko vērtību 

stiprināšanu. Starptautiskajā ģimenes dienā notiks veltījuma koncerts novada Zelta ģimenēm – 

pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus. Turpināsies tradīcija – sudraba karotīšu 

pasniegšana jaundzimušajiem. Jūlijā tiks organizēti Bērnības svētki. 

 

14.februārī, Valentīna dienā, nodaļa organizēs svinīgas laulību ceremonija, neiekasējot pašvaldības 

noteikto maksu par pakalpojumu. 

 

7. 2015. GADĀ PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI UN PĒTĪJUMI 

Saskaņā ar apstiprināto 2015.gadā pašvaldības budžetu sadarbībai projektos un sadarbībai ar 

nevalstisko sektoru ir šādas galvenās sadaļas: 

- pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju projektiem, kuri ir nozīmīgi Saldus 

novadam un realizācijai iegūts ārējs finansējums, līdzfinansējumu nodrošināšanai 50 000 

euro.  

- Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds 2015.gadam ar 9960 euro, 

nevalstisko organizāciju aktivitāšu un pasākumu realizācijai. 

- 2015.gadā Saldus novada projektu fonda finanšu apjoms ir 36763 euro un 

projekta fonda līdzekļi tiek sadalīti četru programmu ietvaros: 

o vispārīgā projektu programma (2015.gadā euro 21500); 

o kultūras projektu programma (2015.gadā euro 4500); 

o jauniešu projektu programma (2015.gadā euro 4500); 

o bērnu un jauniešu nometņu projektu programma (2015.gadā euro 6263). 

 

Lai veicinātu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu privatizāciju un daudzdzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos 

mājas apsaimniekošanā, tiek plānots piešķirt finansējumu un noteikt kārtību energoefektivitātes un 

labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.  

 

Attīstības programmas ietvaros ir mainīts prioritāro un perspektīvo projektu saraksts atbilstoši 

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES finansējuma piesaistes iespējām, kā arī valsts un 
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pašvaldības budžeta līdzekļu ieguldīšanai. 2015.gadā un turpmākos gados atbilstoši pieejamam 

ārējam finansējumam tiks gatavoti projektu pieteikumi un realizēti apstiprinātie projekti. 

 

Nozīmīgākie Saldus novada pašvaldībā notiekošie un sagatavošanā esošie projekti 2015.gadā: 

Projekta nosaukums Realizēšanas periods 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā  
2013.g.- 2015.g. 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā  
2013.g.- 2015.g. 

Ūdenssaimniecības attīstība Lutriņu pagasta Namiķu ciemā 2012.g.  - 2015.g. 

Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā 

(ESTLAT, KPR) 
2012.g.  - 2015.g. 

Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanai Saldus 

bērnu agrīnās diagnostikas centrā (pašvaldība sadarbībā ar NVO) 

2013.g.-2015.g. 

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā rekonstruējot Kuldīgas ielas 

infrastruktūru  
2013.g. - 2015.g.  

Piecu skolu projekti "Īstenojam ideju"  2013.g. - 2015.g.  

Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas sakārtošana 2014.g.-2015.g. 

Saldus pamatskolas ēkas rekonstrukcija 2014.g.-2015.g. 

Saldus sporta stadiona rekonstrukcija 2014.g.-2015.g. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Sporta skolas ēkā (jaunajā ēkā) 2014.g.-2015.g. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Druvas vidusskolas internāta ēkā 2014.g.-2015.g. 

Saldus poliklīnikas ēkas rekonstrukcija sociālā dienesta vajadzībām 2014.g.-2015.g. 

Pampāļu pagasta pirmskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" fasādes 

renovācija 2014.g.-2015.g. 

Ietves ar veloceliņu izbūve no Strauta ielas līdz Saldus Ezeram, Saldū 2014.g.-2015.g. 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Saldus novadā 2014.g.-2015.g. 

Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 

2014./2015.gadā 2014.g.-2015.g. 

Radošums viena valoda visiem-3 (Saldus mākslas skolas pieredzes apmaiņas 

un radošas aktivitātes) 2014.g.-2015.g. 

Mākslinieka Jaņa Rozentāla darbnīcas „Sapņa tornis” atdzimšana 2014.g.-2015.g. 

Jaunlutriņu pamatskolas ēkas jumta nomaiņa 2014.g.-2015.g. 

Saldus pilsētas Brīvības ielas rekonstrukcija 2015.g.- 2016.g 

 

2015.gadā turpināsies darbi pie  Saldus novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna realizācijas, kā 

arī pašvaldības uzņēmums SIA „Saldus namu pārvalde“ veiks vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju siltināšanas projektus Saldus pilsētā.  

 

Saldus pilsētas teritorijā pašvaldības uzņēmums SIA „Saldus komunālserviss“ veiks centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanas un ūdens uzskaites modernizācijas 

projektus. 

 

Vērtēšanā atrodas vairāki projekti, kuru mērķis ir jauniešu uzņēmējspēju veicināšana, sociāla 

rakstura attīstības projekti sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, vides sakopšanā un aizsardzībā, 

kā arī jaunu izglītības un apmācību iespēju attīstības projekti mūzikas un mākslas jomā. 
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8.  PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS (kredītsaistības) 

Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs 2014.gadā  sastādīja 11.53 % , 

kas norāda par stabilu finansiālo saistību apmēru, jo salīdzinot ar 2013.gadu, kas sastādīja 13.63%, 

saistību apmērs ir samazinājies. Tas izskaidrojams ar budžeta ieņēmumu palielinājumu un 

aizņēmumu daļas atmaksu pēc projektu realizācijas. 

Uz 2014.gada 31.decembri Saldus novada pašvaldībai bija noslēgti 74 aizņēmuma līgumi un 

6 galvojuma līgumi. Aizņēmuma atmaksas termiņi 2014.gadā beidzās četriem aizņēmumiem un tika 

noslēgti četri jauni aizņēmuma līgumi. 

 



  IZRAKSTS 

 
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.7 
Saldū                                                  2015.gada 30.aprīlī 

 

64.§ 

Par Saldus novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta, speciālā budžeta, 

ziedojumu un dāvinājuma budžeta izpildi 

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

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS, 

A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, 

I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, I.RASSA, 

Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Saldus novada dome nolemj: 

 

 1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības budžeta (pamatbudžeta un speciālā 

budžeta) 2014.gada norēķinu slēguma bilanci: 
Rādītāji 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

Budžeta slēguma rezultāti 2263941 20472769 

 

 2. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2014.gada 

pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2013.gadu: 
Kods Ieņēmumu avots 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā ieņēmumi 26746202 28918529 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10741026 10390914 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1748920 1634323 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1298401 1194297 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 329980 323222 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 120539 116804 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 76209 86592 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1085 127 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 29038 16631 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 52945 48043 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2245 13280 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek.īpašuma pārd. 190238 127521 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 11783136 14198159 
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19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 256064 226800 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 1822482 2075052 

 3. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2014.gada 

pamatbudžeta izpildi izdevumos salīdzinot ar 2013.gadu: 
Kods Izdevumu avots 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā izdevumi 28480733 30877919 

01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 2972587 2887087 

01.700 Pašvaldības parāda darījumi 403233 500393 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 290391 230495 

04.000 Ekonomiskā darbība 917107 563214 

05.000 Vides aizsardzība 89961 83639 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 5601143 9711282 

07.000 Veselība 4578 8926 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 1897777 2079803 

09.000 Izglītība 14480669 13045496 

10.000 Sociālā aizsardzība 1823287 1720788 

 

 4. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2014.gada speciālā 

budžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2013.gadu: 
 Ieņēmumu avots 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā ieņēmumi 931159 738893 

05.0.0.0. Dabas resursu nodoklis 227119 194484 

08.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 53 11 

09.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 285 427 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības nek.īpašuma pārd. 1349 666 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 701004 541985 

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 1349 1320 

  

 5. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2014.gada speciālā 

budžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 2013.gadu: 
Kods Izdevumu nosaukums 2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

 Kopā izdevumi 706538 655129 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 4 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 0 

05.000 Vides aizsardzība 42911 82828 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 663623 572300 

 

6. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu 

un dāvinājumu budžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2013.gadu: 

Ieņēmumu avots 
2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

Kopā ieņēmumi 141484 137956 

Valsts budžeta transferti 25876  

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 115608 137956 

  



 7. Apstiprināt pārskatu par Saldus novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu 

un dāvinājumu budžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 2013.gadu: 
Kods Izdevumu nosaukums 2014.gads (EUR) 2013.gads 

(EUR) 

 Kopā izdevumi 125226 278076 

01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 16 34 

04.000 Ekonomiskā darbība 464 0 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

apsaimniekošana 

31016 2497 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 7209 17456 

09.000 Izglītība 86221 258089 

10.000 Sociālā aizsardzība 300 0 

 

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

budžeta gadu: 

Rādītāji 
2014.gads 

(EUR) 

2013.gads 

(EUR) 

Līdzekļu atlikumi uz gada beigām 

      t.sk. pamatbudžetā 

              speciālā budžetā 

              ziedojumu un dāvinājumu budžetā 

4220925 

3259664 

814670 

146591 

4245738 

3525359 

590048 

130332 

 

 9. Apstiprināt salīdzinošo tabulu, kas atspoguļo neatmaksātos debitoru un 

kreditoru parādus: 
 Debitoru parādi Kreditoru parādi 

2014.gads 1 369 722 24 483 049 

2013.gads 1 213 513 23 084 954 

 

10. Pieņemt zināšanai, ka neparedzētie izdevumi 2014.gadā netika plānoti. 

 
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai 
 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētāja  (personiskais paraksts)                        I.Rassa 
 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības pārvaldes sekretāre   (personiskais paraksts)        G.Linga-Bērziņa 
 

IZRAKSTS PAREIZS 
Domes 

priekšsēdētājas 

vietnieks  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

D.Konuševskis 

Saldū, dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks 






