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Pieņemts Saldus novada pašvaldības 2018. gada budžets

Šī gada pirmajā Saldus novada
domes sēdē tika pieņemts Saldus novada pašvaldības 2018. gada budžets.
Saldus novada domes 2018. gada
budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”,
“Par pašvaldībām”, “Par budžetu
un finanšu vadību”, “Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums”, kā arī
Ministru kabineta noteikumos un citos
normatīvos aktos paredzētās prasības
Pirms tam pašvaldības budžets tika
skatīts 22. janvāra kopējā komiteju
sēdē. PAR Saldus novada pašvaldības
2018. gada budžetu nobalsoja 13
deputāti un ATTURĒJĀS 4 deputāti.
PAR balsoja: R. Doniņš, M. Zusts, N.
Balode, I. Vanaga, V. Vovere, R. Si

penieks, R. Petraviča, A. Herings, D.
Konuševskis, G. Baumanis, R. Zīrups,
M. Mednis, A. Saulītis. Balsojumā
ATTURĒJĀS: I. Ūdra, J. Levics, S.
Beļkevičs, E. Kalniņš. PRET šī gada
budžetu nebalsoja neviens.
Saldus novada domes budžets
sastāv no pamatbudžeta, speciālā
budžeta, ziedojumu un dāvinājuma
budžeta.
Uz budžeta apstiprināšanas brīdi
Saldus novada domes plānotie
pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā
ir 25 012 761 eiro, kas ir par 438
782 eiro vairāk nekā 2017. gadā uz
apstiprināšanas brīdi.
Pamatbudžeta izdevumi 2018.
gadam plānoti 27 919 408 eiro,
kas, salīdzinot ar 2017. gadu, ir

palielinājušies par 829 737 jeb 3,7%.
Pamatbudžets ir Saldus novada domes budžeta galvenā daļa.
Tā ieņēmumus veido nodokļu
ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu
ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts
un pašvaldību nodevām, sodiem
un sankcijām; pārējie nenodokļu
ieņēmumi, kurus veido pārējie
nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi
no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas; ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un
transferti, kurus veido valsts budžeta
transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek
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saņemtas no atsevišķām ministrijām
un galvenokārt ir paredzētas pedagogu
darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas
Savienības fondu finansēto projektu
īstenošanai.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim
(53%
uz
budžeta
apstiprināšanas brīdi). Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms
prognozēts 13,2 miljoni eiro.
Saldus novada pašvaldība ir
dotācijas saņēmēja no Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda, kas
2018. gadā sastāda 3,5 miljoni
eiro, jeb 14% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem.
Saldus novada domes pamatbudžeta
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai –
izdevumiem no budžeta finansētu
institūciju, tajā skaitā pašvaldības
izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
sabiedriskās kārtības iestāžu, domes
administrācijas finansēšanai, novada
infrastruktūras uzturēšanai, novada
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pasākumu finansēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem
un citiem izdevumiem, kas paredzēti
Saldus novada domes saistošajos noteikumos “Saldus novada pašvaldības
2018. gada budžets”.
Lielākie izdevumi Saldus novada
pašvaldības 2018. gada budžetā tāpat
kā līdz šim plānoti izglītībai, kas uz
budžeta noteikumu apstiprināšanas
brīdi ir 38% no kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts budžeta
mērķdotācijā pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un sociālā nodokļa
nomaksai 8 mēnešiem.
20% jeb 5,5 miljoni euro no
kopējā budžeta izdevumiem paredzēti
pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā ir
iekļauts atbalsts Eiropas savienības
un citu projektu līdzfinansējuma
saņemšanai un to realizācijai.
2018. gada budžetā sociālajai
aizsardzībai plānoti 8% no visa
pamatbudžeta izdevumiem, kas,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir

nemainīgi. Taču naudas izteiksmē tas
ir palielinājies par 141 709 eiro.
Pašvaldības budžeta saistības 2018.
gadā ir 10% pret pašu ieņēmumiem.
Likuma par Valsts budžetu 2018.
gadam 14. panta 4. punkts nosaka, ka
pašvaldību saistības var būt līdz 20%.
Saldus novada domes plānotie
speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā
ir 967 363 eiro, kas sastāv no diviem
ieņēmumu veidiem:
• autoceļu fonds – 817 363 eiro;
• dabas resursu nodoklis – 150000
eiro.
Izdevumi 2018. gadam speciālajā
budžetā plānoti 1 147 568 eiro apmērā.
Saldus novada pašvaldības saistības
2018. gadā sastāda 10%, 2019. gadā –
10.4%, 2020. gadā – 10.4%. Pie
esošajiem ieņēmumiem turpmākos
trīs gadus Saldus novada pašvaldība ir
finansiāli stabila.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Aizsardzības ministrs apbalvo Zemessardzes atbalstītājus
pasākumā.
Svinīgajā pasākumā J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeja
direktorei Agritai Ozoliņai tika
pasniegts
Latvijas
Republikas
Aizsardzības
ministrijas
Goda
raksts nominācijā “Zemessardzes
popularizētājs”,
savukārt,
SIA
“Zvārdes
Šautuve”
kolektīva
pārstāvim Tomam Ervikam tika
pasniegts Goda raksts nominācijā
“Uzņēmums – Zemessardzes atbal
stītājs”.
Saldus novada pašvaldība lepojas,
ka novada iestādes un uzņēmumi tiek
novērtēti ministrijā!
18. janvāra vakarā Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš,
J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja direktore Agrita
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Ozoliņa un SIA “Zvārdes Šautuve”
instruktors Toms Erviks piedalījās
Aizsardzības ministrijas organizētajā
Zemessardzes atbalstītāju godināšanas

Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Saldus medicīnas centrā notiks akcija “Dzīvo vesels”

Saldus medicīnas centra atbalsta fonds, akcijas idejas autors
traumatologs-ortopēds Kaspars Ūdris
sadarbībā ar Saldus un Brocēnu novada pašvaldībām rīko nu jau par
tradīciju kļuvušo labdarības akciju
“Dzīvo vesels”!
Akcijas galvenie atbalstītāji –
SIA “Saldus medicīnas centrs”,
kā arī novadu dāsnākie uzņēmēji.
Labdarības akcijas mērķis ir sniegt
bezmaksas medicīnisko aprūpi tiem
iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas
to saņemt finansiālu apsvērumu
dēļ. Labdarības akcijas iniciators ir
traumatologs-ortopēds Kaspars Ūdris,
kurš vairākkārt ir iesaistījies šāda
veida starptautiskās akcijās, tai skaitā
Indijā, un vēlas šo pieredzi integrēt arī
Latvijā. Pirmā akcija 2016. gadā notika
Jēkabpilī, taču 2017. gads bija svarīgs

Saldus un Brocēnu novadiem, jo tieši
Saldus medicīnas centrā notika otrā
veiksmīgā akcija, kurā tika konsultēti
127 pacienti Saldus medicīnas centrā,
99 pacienti pansionātos Lutriņos un
Remtē, veiktas 14 blokādes, kā arī
12 operācijas un 12 ultrasonoskopijas
izmeklējumi.
Saldus novada pašvaldība šī gada
“Dzīvo vesels” akcijai sniegusi
finansiālu atbalstu 5000 eiro apmērā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš: “Uzskatu, ka šī akcija nes sabiedrībā ticību labiem darbiem un mediķu nesavtīgai rīcībai, kā
arī tam, ka novada uzņēmēji var un
grib palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem
veselības
kvalitātes
uzlabošanā.
Paldies arī Saldus medicīnas centra
atbalsta fondam par organizatorisko
pusi.” Labdarības akcijā iesaistīsies
arī SIA “Saldus medicīnas centrs”,
piedāvājot savu infrastruktūru konsul
tāciju nodrošināšanai un ķirurģisko
manipulāciju veikšanai.
Mediķi, kas vēlas iesaistīties akcijā,
aicināti rakstīt Dr. Kasparam Ūdrim

“Mēs dejosim no visas sirds”
Saldū

personīgi uz e-pasta adresi: udris.kaspars@gmail.com. Papildinformācija
par ziedošanu pieejama, sazinoties ar
SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes
priekšsēdētāju Ingemaru Harmsenu pa
tālruni 63881053 vai pa e-pastu slimnica@saldus.lv.
Ziedojumus var veikt, pārskaitot
ziedojuma summu uz nodibinājuma
“Saldus medicīnas centra atbalsta
fonds” kontu:
Nodibinājums “Saldus medicīnas
centra atbalsta fonds”
Reģistrācijas nr. 40008258946
Konts: SEB banka
Konta Nr.:
LV04UNLA0050024609582
Ziedojuma mērķis: akcija “Dzīvo
vesels”.
Tikai kopā mēs varam palīdzēt
sava novada ļaudīm!
Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

koncertā “Mēs dejosim no visas sirds”, kurā 17 kolektīvi
no visas Latvijas izdzīvoja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme”
programmu, apliecinot gaidāmā notikuma saviļņojošo
vērienīgumu.
Pasākuma laikā Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš svinīgi nodeva Tautas saimes grāmatu tās
koordinatoram Guntim Rolim.
No mūsu novada savu vēstījumu grāmatā ir atstājuši trīs
Latvijas vienaudži. Visas 25 Tautas saimes grāmatas būs
apskatāmas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš svinīgi
nodeva Tautas saimes grāmatu tās koordinatoram Guntim Rolim

Stipro un noturīgo deju tradīciju dēļ Saldus tiek dēvēts
par “dejojošu” novadu. Kārtējo reizi tas tika apliecināts
20. janvāra vakarā Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” deju kopas “Bandava” un draugu kolektīvu

Liels paldies koncerta idejas autorei – DK “Bandava”
vadītājai Santai Laurinovičai, kā arī TDA “Kursa” vadītājai
Inesei Bušai un p/a “Saldus TIKS centrs” kultūras projektu
vadītājai Zaigai Vējai par skaisto un grandiozo koncertu.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” kolektīvs●
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Sudraba karotītes mazajiem saldeniekiem
a stotais bērniņš. Lielākā daļa bērnu – 44 ir dzimuši Kuldīgā,
12 – Dobelē, 7 – Rīgā, 6 – Liepājā, pa vienam – Jelgavā un
Ventspilī.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš pasniedz
sudraba karotītes jaundzimušajiem

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica
19. janvārī uz svinīgu sudraba karotīšu pasniegšanas
pasākumu aicināja 71 jauno Saldus novadnieku – 30
meitenes un 41 zēnu.
27 ģimenēs tas ir pirmais bērniņš, 26 priecājas par mazo
brālīti vai māsiņu. 10 ģimenes auklēs trešo atvasīti, 3
ģimenes – ceturto, 4 ģimenes – 5, bet 1 ģimenē augs jau

Ar nelielu satraukumu, bet lielu prieku vecāki, brāļi un
māsas, vecvecāki un citi ciemiņi pavadīja mazo, saposto
karotītes saņēmēju uz vienu no viņu pirmajiem svarīgajiem
pasākumiem. Pasākumā apsveikuma vārdus ģimenēm,
kurām nu rūpes noteikti ir pieaugušas, bet arī prieks ir
daudzkāršojies, teica domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš,
vēlot, lai katram klātesošajam bērniņam būtu laimīga
bērnība, lai ģimenes vienmēr atcerētos, ka katrs bērniņš ir
jauna, svarīga Saldus novada daļa un novada pašvaldība
vienmēr ir blakus, un, ja nepieciešama palīdzība, tās durvis
vienmēr ir vaļā.
Kā vienmēr, ar jaukām dziesmām pasākuma dalībniekus
iepriecināja skolotājas Olitas Kleinbergas audzēkņi no
Saldus Bērnu un Jaunatnes centra.
Lūgums ģimenēm, kuras nevarēja ierasties uz šo un
iepriekšējiem karotītes pasākumiem, saņemt bērnam
pienākošos karotīti Dzimtsarakstu nodaļā, Avotu ielā 12.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
izsludinĀTS Saldus
novada pašvaldības
projektu fonda
projektu pieteikumu
konkursu
Saldus novada pašvaldība izslu
dina projektu konkursu biedrībām
un nodibinājumiem.
Šogad projektu fonda līdzekļi
tiks apgūti četru programmu ietvaros: vispārīgā projektu programma,

kultūras projektu programma, jauniešu
projektu programma un “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
(LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma.
Projektu pieteikumu iesniegšana
Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā
12, 3.st., 302. kabinetā, no 2018. gada
2. februāra līdz 5. martam plkst.
15.00.
Seminārs par projektu pieteikumu

Aktivitātes Veselības
projektā turpināsies arī
2018. gadā
Saldus novada pašvaldība kopš 2017. gada maija
ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Saldus novadā”, iedzīvotājiem piedāvā apmeklēt dažādus
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus –
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konkursu un izmaiņām NVO atbalsta fonda nolikumā š.g. 15. februārī
plkst. 14.00 Avotu ielā 12, Lielajā
zālē 1. stāvā.
Projektu fonda konkursa nolikums
un pieteikuma veidlapa pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
un Saldus novada pašvaldībā, Avotu
ielā 12, 3.st., 309. kab. pie galvenās
projektu speciālistes Gintas Ernšteinas
(tālr. 63807913 vai 25479827, e-pasts:
projektu.fonds@saldus.lv).●

seminārus un lekcijas par dažādām ar veselīgu dzīvesveidu
saistītām tēmām, fizisko aktivitāšu nodarbības, nometnes,
brīvdienu pārgājienus, atbalsta grupas un citus. Pasākumos
iesaistīti gan pilsētas, gan pagastu iedzīvotāji, gan bērni,
gan pieaugušie – ikvienā novada pirmsskolā un skolā notikusi Veselības nedēļa, ikvienā novada dienas centrā dažādu
nodarbību cikls “Veselības skola”.
Īpaši domāts par mazuļiem, tāpēc organizēti semināri
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topošajiem vecākiem un vecākiem ar bērniem līdz 2 gadu
vecumam, arī grūtnieču un jauno māmiņu vingrošanas
nodarbības. Pirmsskolās un skolās organizētas lekcijas
vecākiem un darbiniekiem.

apmeklēt peldbaseinu 5 reizes bez maksas. Lai uzzinātu
vairāk informācijas un pieteiktos, lūdzu zvanīt projekta vadītājai Lienei Klagišai – 25479818, vai rakstīt
e-pastu: liene.klagisa@saldus.lv.

Interesantas nodarbības organizētas arī invalīdiem un
pensionāriem, rosinot veselīgāk ēst, vingrot un rūpēties
par savu emocionālo labsajūtu. Arī 2018. gadā turpināsim
piedāvāt daudz dažādu veselības veicināšanas pasākumu.
Viens no jaunumiem, kas nebija 2017. gada piedāvājumā –
no februāra būs iespēja pensionāriem un invalīdiem

Liene Klagiša, projektu speciāliste●

SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

2018. gadā plānotie būvdarbi
projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros
Saldus novada pašvaldība ir iesniegusi projekta
pieteikumu par 4 Saldus novada skolu (Saldus pamat
skola, Saldus vidusskola, Striķu sākumskola, Cieceres internātpamatskola) izglītības infrastruktūras
modernizēšanu.
Katrā no projektā iesaistītajām skolām plānots attīstīt
trūkstošos infrastruktūras elementus, rezultātā radot
skolās pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu
prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.
Projekta plānotās kopīgās izmaksas 7924773,38 EUR,
tai skaitā ERAF finansējums 3 439 523 EUR (85%),
pašvaldības līdzfinansējums 455 230,99 EUR (11,25%),
Valsts budžeta dotācija 151 743,66 EUR (3,75%), kā arī
projekta neattiecināmās izmaksas 3 878 275,73 EUR, kas
tiks apmaksātas, ņemot kredītu Valsts Kasē. Šobrīd notiek
tehniskās dokumentācijas izstrāde, kas ir dažādās gatavības
stadijās. 2018. gadā tiks pabeigta tehniskās dokumentācijas
izstrāde Cieceres internātpamatskolā, Saldus vidusskolā un
Saldus pamatskolā plānotajiem darbiem.
2018. gadā ir plānots uzsākt būvniecības darbus
šādos projektā iekļautajos objektos:
1. Saldus vidusskolas sporta laukuma pārbūve un
aprīkošana
Plānotais objekta būvniecības laiks: 2018. gada augusts – 2019. gada augusts. Esošais skolas sporta laukums ir izveidots 1978. gadā, un šobrīd tas nav atbilstošs
mūsdienu prasībām, tajā nevar nodrošināt mācību

priekšmeta “Sports” standarta prasības. Projektā plānots
veikt esošā sporta laukuma pārbūvi un aprīkošanu, t.sk.
skrejceļa, futbola laukuma, tāllēkšanas bedres, mešanas
sektora, šķēršļu joslas, vingrošanas un streetbola spēles vietas izveidošana. Sporta laukumā ir plānots āra apgaismojums un labiekārtojums. Objektam ir saņemta būvatļauja
Nr. BIS- 4.2-2017-601 (75/8-5).
2. Striķu sākumskolas ēkas pārbūve un aprīkošana
Plānotais būvniecības laiks: 2018. gada jūlijs – 2019.
gada jūlijs.

Striķu sākumskolā apmācības balstītas uz Montesori
pedagoģiju skolas mācību un audzināšanas darbā. Skolu
apmeklē izglītojamie no visa Saldus novada. Projektā
plānotās aktivitātes tiks veiktas jaunajā skolas ēkas daļā, kas
sākotnēji celta kā kopmītne. Ēkas savstarpēji tiks atdalītas
ar ugunsdrošām durvīm. Ēkai ir 2 virszemes un 1 pazemes
stāvs. Tajā esošās klašu telpas ir šauras, nav piemērotas
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mācību procesam un ir nepieciešama to apvienošana
un atjaunošana. Ēka nav energoefektīva. Visā ēkā nav
ventilācijas sistēmas, apgaismojums ir nekvalitatīvs un
novecojis. Ēkā ir neracionāli un neergonomiski izveidota
centrālapkures sistēma un ūdensapgāde. Skolā ir izveidots
interneta tīkls, bet tas ir vājš un darbojas ar traucējumiem.
Esošās mēbeles un datoriekārtas ir novecojušas.

iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve, jauna ap
gaismojuma izbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
Ēkas energoefektivitātes pasākumi un ēkas pamatu
hidroizolācija, ārējo tīklu – pievadu izbūve, apkures katlu
uzstādīšana, labiekārtošanas darbi tiks veikti, bet tie netiks
iekļauti projekta attiecināmajās izmaksās.

Projektā plānota telpu pārbūve un atjaunošana, visu

Eva Jēkobsone, projektu vadītāja●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Dzīvokļa pabalsta aprēķinā
izmaiņas

Jaunumi “Saulespuķē”

Pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē,
ka ar 2018. gada februāri ir izmaiņas sociālo pabalstu
piešķiršanas nosacījumos.
Visus neskaidros jautājumus lūdzam uzdot sociālajiem
darbiniekiem. Konsultācijas tiek sniegtas arī telefoniski.
Vislielākās izmaņas ir dzīvokļa pabalsta izvērtēšanas un
piešķiršanas nosacījumos. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas
saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Pabalstu
piešķir par laika periodu, uz kuru ir piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Ar februāri Dzīvokļa pabalstu aprēķinam sociālie
darbinieki izmantos formulu, kas piemērojama katrai mājsaimniecībai atsevišķi, ņemot vērā trūcīgā vai
maznodrošinātā statusu un nepilngadīgo bērnu skaitu
ģimenē.

Dienas aprūpes centrā valda rosība, jo “nūjošanas
maratonā” piedalās gan klienti, gan darbinieki.
Uzsāktas nodarbības sporta zālē Kuldīgas ielā 3. Tagad
ir iespēja spēlēt futbolu un citas bumbu spēles, kā arī
sacensties stafetes skrējienos.

Ar noteikumiem par sociālās palīdzības nodrošināšanu
Saldus novadā jebkurš iedzīvotājs var iepazīties Saldus
novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
“Saldus Novada Vēstis” februāra numurā, mājas lapā –
www.saldus.lv vai arī personīgi vēršoties pie sociālajiem
darbiniekiem.

Sākusies gatavošanās Valentīndienai, darinot dekorus un
kartiņas. Šie svētki centrā ir iecienīti, jo lielākā daļa klientu
ir jauni, un viņiem patīk gan uzmanības izpausmes vienam
pret otru, gan ballēšanās. Cītīgi trenējamies novusā, jo
drīz sociālajā dzīvojamā mājā “Rūķīši” notiks sacensības.
Vairāki “Saulespuķes” klienti dzīvo “Rūķīšos”, tādēļ kopēji
svētki un pasākumi nebūs pirmo reizi.

Sindija Timoščuka, p/a Sociālais
dienests direktores vietniece●

Maira Saulīte, DAC “Saulespuķe” vadītāja●

NOTIKA DOMES UN ĀRKĀRTAS SĒDES

25. janvārī notika šī gada pirmā
Saldus novada domes sēde, kurā
tika skatīts 41 lēmumprojekts, tai
skaitā tika skatīts Saldus novada
pašvaldības 2018. gada budžets.

Sakarā ar vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, no amata
atbrīvoja Saldus pagasta pārvaldes
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vadītāju Ausmu Liepu. Pateicību
par ilggadīgo un nesavtīgo darbu
Ausmai Liepai teica Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš,
priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts,
Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis un domes
deputāti.

Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības
aģentūru
“Sociālais
dienests” un “Saldus tūrisma
informācijas, kultūras un sporta
centrs” 2018. gada darba plānus.
Noteica sociālā dzīvokļa statusu
dzīvojamajai telpai Parka ielā 7-8,
Ezeres pagastā, Saldus novadā.

SALDUS NOVADA VĒSTIS 					
Izdarīja
grozījumus
budžeta
iestādes “Saldus novada pašvaldība”
nolikumā.
Apstiprināja
šādus
Saldus
novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību nolikumus: būvvaldes
nolikums; attīstības nodaļas nolikums;
saimnieciskās nodaļas nolikums;
finanšu nodaļas nolikums.

Zirņu pagastā un moto sacensību
organizēšanu, kā arī motosporta
popularizēšanu un attīstību Saldus
novadā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1
“Par neapbūvēta zemesgabala nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Saldus
novadā”.

Apstiprināja
Saldus
novada
Uzdeva SIA “Saldus komunāl pašvaldības projektu fonda nolikuserviss” uzsākt pildīt autonomās mu 2018. gadam un nolikumu “Par
funkcijas komunālo pakalpojumu finansiālu atbalstu Saldus novada
sniegšanas jomā, nodrošinot ūdens sporta biedrībām un nodibinājumiem”.
apgādi, kanalizāciju, notekūdeņu
Noteica maksu par Saldus nosavākšanu, novadīšanu un attīrīšanu,
vada pašvaldības J. Rozentāla Saldus
pārņemšanas procesu Saldus novada
vēstures un mākslas muzeja pakalpopašvaldības pagastu teritoriālajās
jumiem.
vienībās, par pārejas posma beigu daNoteica nomas maksu nedzīvo
tumu nosakot 2019. gada 31. decemjamajām
telpām Avotu ielā 12, Saldū.
bri.
Nolēma likvidēt Saldus Vakara
vidusskolu, izglītības iestādes reģ.
nr. 4114900079, likvidāciju pabeidzot līdz 2018. gada 31. jūlijam.
Lai nodrošinātu iespēju skolēniem
turpināt vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētās programmas
apguvi tālmācībā, noteica līdz 2018.
gada 31. jūlijam veikt grozījumus Saldus vidusskolas nolikumā, lai, sākot ar
2018./2019. mācību gadu, nodrošinātu
mācību procesu, paredzot īstenot
minēto programmu.
Apstiprināja izsoles rezultātus un
nolēma slēgt pirkuma līgumus Saldus novada pašvaldībai piederošiem
nekustamajiem īpašumiem.
Nodeva
atsavināšanai
un
apstiprināja izsoles noteikumus Saldus novada pašvaldībai piederošiem
nekustamajiem īpašumiem.
Pagarināja pilnvarojuma līgumu
ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Saldus namu pārvalde”.
Nolēma slēgt Sadarbības līgumu
ar biedrību “Saldus motoklubs” par
motosporta tradīciju saglabāšanu,
jauno motosportistu apmācību, sporta objekta “Silavotiņi” uzturēšanu

Pieņēma Saistošos noteikumus
Nr.2 “Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras
“Saldus
Tūrisma,
informācijas, kultūras un sporta
centrs” maksas pakalpojumiem”.
Nolēma dzēst debitoru pārmaksu
par nekustamo īpašumu.
Atbalstīja projektu pieteikumu
iesniegšanu sekojošiem projektiem:
“Globālā izglītība lauku vidē – zināšanu
un pieredzes krājums”; “Portatīvie
datori – ērts, daudzfunkcionāls, mobils resurss Saldus Mākslas skolā”
un “Jaunas infrastruktūras izveide
un apsaimniekošanas pasākumu
veikšana Saldus ezera piekrastes
teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības
nodrošināšanai un labiekārtošanai”.
Atbalstīja projektu “Veides meža
kapu būvniecība” kā Saldus novada
pašvaldības prioritāro investīciju
projektu un nolēma ņemt ilgtermiņa
kredītu Veides meža kapu būvniecībai
īpašumā Veides meža kapi, Saldus,
Saldus novads.
Apstiprināja precizējumus inves
tīciju plānā un rīcības plānā Saldus novada attīstības programmā
2013.-2020. gadam.

2018. gada FEBRUĀRIS
Izdarīja grozījumus Vadakstes pagasta pārvaldes nolikumā.
Noteica dalībnieku dalības maksu
pasākumā “Rozentāla skriešanas
svētki 2018”, kurš jubilejas gada
pasākumu ietvaros notiks 2018. gada
17. martā Saldus pilsētā. Apstiprināja
finansējuma sadalījumu Saldus novada izglītības iestādēm no 2018. gada
1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2013. gada 21. februāra noteikumos Nr. 1 “Noteikumi par amatu
vērtību un mēnešalgu noteikšanu Saldus novada pašvaldības darbiniekiem”
un 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtību
energoefektivitātes
un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās”.
Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr. 3 “Par Saldus novada pašvaldības
budžetu 2018. gadam”. Liels paldies
pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Osim un Finanšu nodaļas
vadītājai Dairai Šlankai par ieguldīto
darbu, sastādot Saldus novada
pašvaldības 2018. gada budžetu!
Ārkārtas domes sēde
6. februārī notika Saldus novada
domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts
viens lēmumprojekts par Saldus
pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
Saldus novada domes ārkārtas sēdē
ar balsojumu: PAR – 9, PRET – 8,
par Saldus pagasta pārvaldes vadītāju
apstiprināja Ilzi Kļavu. Sveicam un
novēlam panākumus pagasta attīstībā!
Pilns domes sēdes protokols
drīzumā būs pieejams šeit: http://
www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 21.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
2.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14.
panta pirmās daļas 6. punktu un astoto daļu, 15. pantu,
21.¹ panta otro daļu, 21.² panta otro daļu, 24.panta pirmo
daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10.
panta otro daļu.
I. Vispārīgie jautājumi

aprūpi var nodrošināt ar pakalpojumu “Aprūpe mājās”;
3.4. sociāli maznodrošinātām un trūcīgām vai sociāli
mazaizsargātām vientuļām personām ar invaliditāti, kurām
dažādu kustību un funkcionālo traucējumu dēļ iepriekšējās
dzīves vietas apsaimniekošana un kvalitatīva pašaprūpe
nav iespējama un kuras pašas spēj sevi aprūpēt vai arī viņu
aprūpi var nodrošināt ar pakalpojumu “Aprūpe mājās;
3.5. personām, kuras nepieciešamas pašvaldībā kā
kvalificēti speciālisti.
4. Lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, 3.3. un 3.4 punktā minētajām personām un
to ģimenes locekļiem, kuri vēlas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumos, ir jābūt deklarētiem Saldus
novada pašvaldībā vismaz vienu gadu pirms iesnieguma
par pašvaldības palīdzības saņemšanu dzīvokļa jautājumos
iesniegšanas.
5. Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistros (turpmāk – palīdzības reģistrs):

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Saldus
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību
dzīvojamo telpu (turpmāk arī dzīvoklis) jautājumu
risināšanā (turpmāk – palīdzība), palīdzības reģistru veidus
un kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība.

5.1. reģistrs Nr. 1 – “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšana”;

2. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu pašvaldības
administratīvajā teritorijā, izņemot normatīvajos aktos
paredzētos gadījumus.

5.4. reģistrs Nr. 4 – “Palīdzība kvalificēta speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.

II. Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt
palīdzību un reģistru veidi
3. Papildus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” noteiktajām personu kategorijām pašvaldība
sniedz palīdzību šādām personu kategorijām:
3.1. personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvokli
un ir izteikušas vēlēšanos īrēt lielāku vai labiekārtotāku
dzīvojamo telpu;
3.2. personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu
dzīvokli un ir izteikušas vēlēšanos īrēt mazāku vai mazāk
labiekārtotu dzīvojamo telpu;
3.3. sociāli maznodrošinātiem un trūcīgiem vai sociāli
mazaizsargātiem vientuļiem pensionāriem, kuri ar sev
piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj segt izdevumus
par dzīvokļa īri, apkuri un komunālajiem pakalpojumiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj apsaimniekot iepriekšējo
mājsaimniecību, kuri spēj paši sevi aprūpēt vai arī viņu
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5.2. reģistrs Nr. 2 – “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa
pret citu dzīvojamo telpu”;
5.3. reģistrs Nr. 3 – “Sociālo dzīvokļu izīrēšana”;

6. Palīdzības reģistrā Nr. 1 – “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” tiek reģistrētas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmajā
daļā minētās personas.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
2.§)).
7. Palīdzības reģistrā Nr. 2 – “Īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu” tiek reģistrētas šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās personas.
8. Palīdzības reģistrā Nr. 3 – “Sociālo dzīvokļu izīrēšana”
personas tiek reģistrētas divās grupās:
8.1. 1. grupa – personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas
pirmām kārtām, tās ir likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamajām mājā” 5. panta pirmajā daļā
minētās personas.
8.2. 2. grupa – citas personas, šo noteikumu 3.3. un 3.4.
apakšpunktā minētās personas.
9. Persona var tikt reģistrēta palīdzības reģistrā Nr. 3 –

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
“Sociālo dzīvokļu izīrēšana”, arī gadījumā, ja personai
pieder nekustamais īpašums vai manta, kuru var izteikt
naudas ekvivalentā (cena/vērtība) un tiek slēgts civiltiesisks darījums par šī īpašuma vai mantas īpašumtiesību
nodošanu pašvaldībai.
10. Palīdzības reģistrā Nr. 4 – “Palīdzība kvalificēta
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” tiek
reģistrētas šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētās personas.
11. Personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, reģistrē tādā
secībā, kādā tās pašvaldībā ir iesniegušas iesniegumu un
visus dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņem
attiecīgo palīdzību.
12. Pašvaldības darbiniekam, kas pieņem iesniegumu,
un institūcijai, kas pieņem lēmumu, ir tiesības pieprasīt
papildus informāciju vai dokumentus, ja sākotnēji tā ir bijusi nepietiekama, lai pieņemtu lēmumu un iegūt papildu
informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, kā arī
pārbaudīt sniegto ziņu patiesumu valsts datu reģistros.
13. Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības
reģistrā, atteikumu iekļaut personu palīdzības reģistrā un
izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Saldus novada
domes mājokļu un sociālo jautājumu komisija (turpmāk –
Mājokļu un sociālo jautājumu komisija).
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
2.§)).
14. Ne retāk kā reizi gadā pašvaldība aktualizē reģistrēto
personu rindas kārtas numurus un pārbauda, vai persona
ir saglabājusi tiesības saņemt palīdzību. Nepieciešamības
gadījumā lūdz personu sniegt aktuālo informāciju un tās
apliecinājumus.
III. Palīdzības sniegšanas kārtība pašvaldības
dzīvojamo telpu izīrēšanā
15. Persona, kas vēlas saņemt palīdzību, pašvaldībā
iesniedz iesniegumu, kurā norāda, palīdzības veidu un pie
vieno dokumentus, kas apliecina šīs personas piederību
kādai no šajos noteikumos vai likumā “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām kategorijām.
16. Atkarībā no situācijas jāiesniedz šādi dokumenti:
16.1. svītrots ar Saldus novada domes 2017. gada 28.
decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 2.§));
16.2. politiski represētas personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
16.3. repatrianta izziņas kopija, uzrādot oriģinālu;

16.4. izziņas no ieslodzījuma vietas par atbrīvojumu no
ieslodzījuma kopija, uzrādot oriģinālu;
16.5. tiesas sprieduma par personas (ģimenes) izlikšanu
no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, kopija,
uzrādot oriģinālu.
17. Nav jāiesniedz dokumentus, kuru autors ir pašvaldība
vai tās dibinātas institūcijas, iesniegumā ir jāsniedz
informācija par to esamību.
18. Mājokļu un sociālo jautājumu komisija, papildus
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.
panta piektajā daļā noteiktajam, var pieņemt lēmumu atteikt
atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma 3. panta 1. punktā
noteikto palīdzību, ja persona pirms palīdzības lūgšanas
pēdējo piecu gadu laikā ir atsavinājusi sev piederošo māju
vai mājas daļu un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu, vai
personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts
sakarā ar dzīvojamās telpas bojāšanu vai citādu dzīvojamās
telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
2.§)).
19. Lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu pieņem Mājokļu un
sociālo jautājumu komisija.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
2.§)).
20. Īres līguma termiņš ir līdz trīs gadiem.
21. Dzīvojamo telpu īres līgumus Saldus pilsētā slēdz
SIA “Saldus namu pārvalde”, Saldus novada pagastos pagastu pārvaldes.
IV. Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu
dzīvojamo telpu
22. Persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz
likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, var īrēto
dzīvojamo telpu apmainīt:
22.1. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo
telpu. Ja personai par dzīvojamo telpu ir īres un komunālo
maksājumu parāds, lēmumu par dzīvokļu maiņu pieņem
pēc vienošanās par parāda apmaksu noslēgšanas;
22.2. pret lielāku vai labiekārtotāku dzīvojamo telpu
sakarā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem
apstākļiem, ja personai par dzīvojamo telpu nav īres un
komunālo maksājumu parāda.
23. Noteikumu 22. punktā noteiktā īrēto dzīvojamo telpu
maiņa tiek veikta, ņemot vērā attiecīgajai dzīvojamai telpai
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noteikto statusu.
24. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kuru parakstījuši visi
pilngadīgie ģimenes locekļi, dzīvojamo telpu īres līgumu
un izziņu par īres un saņemto pakalpojumu maksājumu
parādu neesamību vai vienošanos par parāda nomaksu.
25. Persona ar invaliditāti iesniedz ģimenes ārsta izziņu
par personas veselības stāvokli, kas pamato objektīvu
dzīvojamās telpas maiņas pieprasījumu.
26. Lēmumu par dzīvokļa maiņu pieņem Mājokļu un
sociālo jautājumu komisija.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
2.§)).
V. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība
27. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli,
pašvaldībā iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas
apliecina šīs personas piederību kādai no šajos noteikumos vai likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” noteiktajām kategorijām.
28. Atkarībā no situācijas jāiesniedz šādi dokumenti:
28.1. svītrots ar Saldus novada domes 2017. gada 28.
decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 2.§);
28.2. politiski represētas personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
28.3. tiesas sprieduma par personas (ģimenes) izlikšanu
no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, kopija,
uzrādot oriģinālu.
29. Lēmumu par sociālās dzīvojamās mājas statusu un
sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pieņem Saldus novada
dome.
30. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem
Mājokļu un sociālo jautājumu komisija.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
2.§)).
31. Sociālā dzīvokļa īres līgumus slēdz:
31.1. Saldus pilsētā SIA “Saldus namu pārvalde”;
31.2. Saldus novada pagastos pagastu pārvaldes;
31.3. sociālajā mājā Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”.
32. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā:
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30.1. 50% no īres un apsaimniekošanas maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem;
30.2. 50% no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (atkritumu apsaimniekošana,
kanalizācija, aukstā un siltā ūdens padeve, maksa par siltumu);
30.3. 100% par izlietoto elektroenerģiju un gāzi, saskaņā
ar skaitītāja rādītājiem;
30.4. 100% par telekomunikāciju pakalpojumiem (telefons, internets, virszemes televīzija) un satelīttelevīziju.
33. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 32. punktā
norādītos maksājumus, apmaksājot sagatavoto rēķinu.
34. Maksas starpību par īres maksas un maksas par pa
kalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
sedz no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.
VI. Kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam
35. DOME ar lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai
telpai kvalificētam speciālistam (turpmāk – speciālistam)
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
36. Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās
nepieciešamiem speciālistiem, kas veic ar valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu un ir nepieciešami pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
37. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību, pašvaldībā
iesniedz iesniegumu, kurā norāda ģimenes sastāvu un
pašreizējo dzīvesvietu, un pievieno šādus dokumentus:
37.1. darba līguma kopiju;
37.2. ieteikuma vēstuli no darba devēja;
37.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta
kopiju.
38. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres
līguma pagarināšanu pieņem Mājokļu un sociālo jautājumu
komisija.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
2.§)).
VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
39. Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmumu
var apstrīdēt Saldus novada administratīvo aktu strīdu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
izskatīšanas komisijā.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
2.§)).

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošiem noteikumiem Nr.18
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Saldus novadā”

40. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā proce
sa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.
VIII. Noslēguma jautājumi
41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus
novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošie noteikumi
Nr. 35 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus
novadā”.

Īss projekta
satura izklāsts

42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus
novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr.
13 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Saldus novadā”.
43. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās
dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai un atbilst šo
noteikumu nosacījumiem, netiek izslēgtas no palīdzības
reģistra un tām ir tiesības šo noteikumu noteiktā kārtībā
saņemt palīdzību.
44. Dzīvokļu īres un sociālo dzīvokļu īres līgumiem, kuri
ir tikuši noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim,
tiek piemērots pārejas periods līdz 2020. gada 31. decembrim. Pēc pārejas perioda beigām dzīvokļu īres un sociālo
dzīvokļu īres līgumu termiņi tiek pagarināti tikai tām
personām, kuras atbilst tajā brīdī spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20
Par sociālajiem pabalstiem Saldus
novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, 25.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
3.§).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 35. panta ceturto
un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25. pantu pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 “Kārtība,

Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nepieciešami,
lai risinātu vienu no pašvaldības
autonomām funkcijām – sniegt
palīdzību novada iedzīvotājiem
dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Saistošie noteikumi nosaka prasības,
kuras personas ir tiesīgas pretendēt
uz pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājuma
risināšanā,
kādām
personām tiek sniegta palīdzība
dzīvokļu jautājuma risināšanā un
Saldus novadā noteiktos palīdzības
reģistru veidus.
Ar šo saistošo noteikumu izdošanu
tiek noteikta vienota kārtība par
dzīvokļu palīdzības sniegšanas un
piešķiršanas kārtību Saldus novadā.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu
un sociālo jautājumu komisijā un
atbalstīti domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā, minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
3.§)).
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
ģimenes (personas), kurām ir tiesības saņemt Saldus novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) noteiktos sociālos
pabalstus (turpmāk – pabalsti), un kārtību, kādā pabalsti
tiek pieprasīti, aprēķināti un izmaksāti.
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2. Pašvaldības sociālo pabalstu pieprasījumus izskata
un izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) Saldus novadā
deklarētiem un dzīvojošiem iedzīvotājiem, saskaņā ar šiem
noteikumiem.
3. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, izmaksā no
pašvaldības pamatbudžeta arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.
4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var
izmaksāt naudā vai par pabalsta summu var apmaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešamas ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
II. Statusa veidi
5. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izvērtē
un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes
(personas) atzīšanu par trūcīgu, kuru ienākumi nepārsniedz
Ministru Kabineta noteikto ienākumu apmēru. Trūcīgas
ģimenes (personas) statusu garantētā minimālā ienākuma
līmeņa saņēmējiem piešķir uz trīs mēnešiem, citos
gadījumos uz sešiem mēnešiem.
6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanai
ģimenei (personai) veic ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšanu analoģiski kā trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanai, Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodu nosaka uz sešiem mēnešiem.
7. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja uz
personu ir šāds ienākumu līmenis:
7.1. ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem,
kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, līdz
270.00 eiro;
7.2. ģimene vai persona, kura dzīvo atsevišķi no bērniem
un, ja ģimenē ir vismaz viens pieaugušais darbspējas
vecumā vai strādājošs pensionārs vai invalīds, līdz 200.00
eiro;
7.3. ģimene vai atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši pensionāri
vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, līdz 250.00 eiro;
7.4. vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku)
nestrādājošs pensionārs vai pilngadīga persona ar
invaliditāti, līdz 290.00 eiro.
8. Statusa iegūšanai sociālā darba speciālists sadarbībā ar
iesniedzēju aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk –
deklarācija). Deklarācijas iesniedzējs iesniedz vai uzrāda
dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus:
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8.1 strādājošas personas – izziņu par darba samaksu par
pēdējiem pilniem trīs mēnešiem;
8.2. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus
dokumentus – izziņa par stipendijas lieluma apmēru,
autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturlīdzekļiem,
saņemto mantojumu, dāvinājumu, dividendēm, par
ienākumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās mantas vai nekustamā īpašuma nomas, par ienākumiem no
nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, citi ienākumi
- naudas līdzekļi vai materiālā palīdzība pārvērsta naudas
izteiksmē, kas pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši personas
rīcībā, tai skaitā ienākumi no gadījuma darbiem, fizisko
vai juridisko personu ģimenei (personai) sniegtā materiālā
palīdzība, aizņēmumi u.c., kredītiestādes konta izdrukas
ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem pilniem trīs
mēnešiem;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
3.§)).
8.3. bērniem no 15 gadiem izziņu no mācību iestādes,
kurā, ja bērns mācās arodskolā, profesionālajā vidusskolā
vai koledžā, jānorāda stipendijas apmērs, un bērna
kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevu
miem par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
3.§)).
8.4. augstskolā studējošiem dienas nodaļas studentiem
izziņu no mācību iestādes un kredītiestādes konta izdrukas
ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trīs mēnešiem;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
3.§)).
8.5. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase) vai citi
dokumenti pēc Aģentūras darbinieku pieprasījuma;
8.6. nolēmums, ka īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus
no īpašuma vai rīkoties ar to vai ja 12 mēnešu periodā nav
gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ.
8.¹ Deklarācijas iesniedzējam 8.punktā minētie dokumenti
jāiesniedz tikai gadījumā, ja šī informācija nav Aģentūras
rīcībā.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
3.§)).
III. Pabalstu veidi
9. Pašvaldībā noteikti šādi pabalsti:
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9.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai;

dzīvokļa, iesniedz apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu.

9.2. dzīvokļa pabalsts;
9.4. pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas
izglītības iestādē,

16. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma
sniedzēja kontā vai pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā,
ja pakalpojums par cietā kurināmā iegādi apmaksāts no
saviem līdzekļiem.

9.5. pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bērniem;

17. Dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:

9.6. veselības pabalsts.

P = (S + (5.00 x n)) x m, kur

9.3. pabalsts krīzes situācijā;

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai
10. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai tiek izvērtēts un noteikts atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
11. Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai tiek piešķirts un izmaksāts trūcīgam
ģimenēm (personām), kurām statuss noteikts uz trīs
mēnešiem.
12. Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai izmaksā par kārtējo mēnesi no 10. datuma
līdz 16. atumam.
V. Dzīvokļa pabalsts
13. Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas īres,
apsaimniekošanas, pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu
daļējai segšanai.
14. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss. Pabalstu piešķir par laika periodu, uz
kuru ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim.
15. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz vai jāuzrāda
šādi dokumenti:
15.1. iesniegums;
15.2. īres, apsaimniekošanas un pakalpojumu, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, rēķinus, atsevišķi uzrādot
ģimenes (personas) maksājumus par dzīvokli;
15.3. cietā kurināmā iegādi apliecinošu dokumentu, kas
izsniegts kārtējā kalendāra gadā, kurā norādīts saņēmēja
vārds uzvārds, un kurināmā piegādes adrese,
15.4. spēkā esošu īres līgumu;
15.5. apliecinājumu par nekustamā īpašuma tiesisku
iegūšanu;
15.6. ja ir tiesas spriedums par personas izlikšanu no

P – pabalsts;
S – pabalsta apmērs mēnesī;
n – bērnu skaits;
m – statusa mēneši.
18. Dzīvokļa pabalsts mēnesī:
18.1. trūcīga ģimene 25.00 eiro + 5.00 eiro par katru bērnu;
18.2. trūcīga atsevišķi dzīvojoša persona 35.00 eiro;
18.3. maznodrošināta ģimene (persona) 20.00 eiro + 5.00
eiro par katru bērnu.
19. Dzīvokļa pabalsts dzīvokļos vai mājās, kurās ir malkas
vai cita individuālā apkure, tiek piešķirts kurināmā iegādei
aprēķinātā pabalsta apmērā statusa laikā. Pabalsta daļu līdz
50% var izmantot dzīvojamās telpas īrei, apsaimniekošanai
un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, kas nepārsniedz faktiskos maksājumus.
20. Ierobežojumi dzīvokļa pabalsta saņemšanai:
20.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta
pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa;
20.2. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
VI. Pabalsts krīzes situācijā
21. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), kura, citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ, pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības, vai tai ir nepieciešama psihosociāla vai
materiāla palīdzība.
22. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts
ne vēlāk kā trīsdesmit kalendāra dienu laikā no situācijas
rašanās brīža un klāt pievienoti situāciju apliecinošie dokumenti, apsekošanas akts un sociālā darba speciālista
situācijas apraksts. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu
krīzes situācijā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta
apmēru.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
3.§))
23. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā un tā apmēru
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pieņem Aģentūra, ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas, līdz 720.00 eiro vienai
ģimenei (personai).
VII. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai
pirmsskolas izglītības iestādē
24. Pabalstu bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas
izglītības iestādē piešķir trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm, iesniedzot iesniegumu.
25. Pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusa laika posmu.
26. Katru mēnesi pabalsta summa tiek aprēķināta pēc
izglītības iestādes izdotās izziņas par skolēna individuālo
izglītības iestādes apmeklējumu.
27. Pabalstu bērnu ēdināšanai apmaksā līdz 1.60 eiro dienā.
VIII. Pabalsts bērnu pamatvajadzību
nodrošināšanai
28. Pabalstu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai piešķir
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni,
kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem.
29. Pabalstu var saņemt apģērbu un skolas piederumu
iegādei bērniem.
30. Pabalsta apmērs bērnam 40.00 eiro kārtējā kalendāra
gadā.
31. Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums, darījumu
apliecinošs dokuments – kvīts, čeks u.c., kas izsniegti
kārtējā kalendāra gadā.
IX. Veselības pabalsts
32. Veselības pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, uz statusa laiku līdz 130.00 eiro personai kārtējā kalendāra gadā.
33. Veselības pabalstu piešķir, pamatojoties uz ārstniecības
personu un iestāžu apstiprinātiem dokumentiem, kuros ir
norādīts pacienta vārds, uzvārds un personas kods, un kuri

ir izrakstīti kārtējā kalendāra gadā.
34. Veselības pabalsta saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:
34.1. iesniegumu;
34.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par personas
veselības stāvokli, pamatojumu veiktajai manipulācijai,
pakalpojumam vai preces iegādei;
34.3. maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju vai
rēķinu par pakalpojumu ārstniecības iestādēs kopiju, vai
maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju par medikamentiem vai receptēm uz pabalsta pieprasītāja vai tā ģimenes
locekļa vārda, pēc nepieciešamības uzrādot dokumenta
oriģinālu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
3.§)).
35. Pieaugušie drīkst izmantot 50,00 eiro no bērniem
domātā veselības pabalsta. Pieaugušās personas savā starpā
drīkst izmantot neizmantoto ģimenes locekļu pabalsta daļu.
X. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
36. Aģentūra informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski trīs darba dienu
laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu
un kārtību.
37. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus
novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).
XI. Noslēguma jautājumi
38. svītrots ar Saldus novada domes 2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 3.§)).
39. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku
zaudējušus 2013. gada 24. oktobra Saldus novada domes
saistošos noteikumus Nr. 40 “Par sociālajiem pabalstiem”
un 2013. gada 24. janvāra Saldus novada domes saistošos
noteikumus Nr. 1 “Par veselības pabalstu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošiem noteikumiem Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā”
Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek noteiktas ģimenes (personas), kurām ir tiesības
Īss projekta satura izklāsts saņemt sociālos pabalstus, tiek noteikti sociālo pabalsta veidi un tiek noteikta kārtība, kādā
sociālie pabalsti tiek aprēķināti un izmaksāti.
Projekta nepieciešamības Noteikt Saldus novadā vienotu kārtību pašvaldības sociālo pabalstu pieprasīšanā un
pamatojums
saņemšanā.
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Plānotā projektaietekme
uz pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Finanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2018. gada
budžetu.
Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu izdošanas iniciators un izstrādes iniciators ir Saldus novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”, Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un sociālo jautājumu
komisijā un atbalstīti domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21
Par pašvaldības pabalstiem Saldus
novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 26.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
1.§).
Izdoti saskaņā ar likuma“Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka ģimenes (personas), kurām ir
tiesības saņemt pašvaldības pabalstus (turpmāk – pabalsts),
to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt pabalstu ir Saldus novadā deklarētiem
un dzīvojošiem iedzīvotājiem, saskaņā ar šiem noteiku
miem.
3. Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”
(turpmāk – Aģentūra) var lemt par sociālās palīdzības
nepieciešamību ģimenei (personai) īpašu dzīves grūtību
pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu
apstākļu dēļ ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nevar
īstenot savas sociālās tiesības.
II. Pabalstu veidi, apmērs un saņemšanas kārtība
4. Pabalstu veidi:
4.1. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
4.2. pabalsts bērnu ēdināšanai skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs;
4.3. veselības pabalsts;
4.4. apbedīšanas pabalsts.
5. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, iesnie
dzot iesniegumu un aizpildot Iztikas līdzekļu deklarāciju
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(turpmāk – deklarācija), kuras periods ir seši mēneši.
6. Pabalstu atsevišķu situāciju atrisināšanai piešķir līdz
50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas ģimenei
(personai) kārtējā kalendāra gadā.
7. Lēmumu par pabalsta atsevišķu situāciju atrisināšanai
piešķiršanu un tā apmēru pieņem aģentūra, izvērtējot
ģimenes (personas) materiālo stāvokli, pamatojoties uz
sociālā darba speciālista sociālās situācijas izvērtēšanu un
iesniegtajiem dokumentiem (čeki, kvītis, rēķini u.c.).
8. Pabalstu bērnu ēdināšanai skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs piešķir, iesniedzot iesniegumu un aizpildot deklarāciju, kuras periods ir seši mēneši. Pabalstus
var saņemt ģimenes (personas), kurām ienākumu līmenis
atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, bet pārsniedz kustamā un nekustamā īpašuma
apjomus.
9. Pabalsts bērnu ēdināšanai tiek piešķirts uz deklarācijas
perioda laiku, apmaksājot līdz 1.60 eiro dienā, ar
pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.
10. Veselības pabalstus piešķir, iesniedzot iesniegumu
un aizpildot deklarāciju, kuras periods ir seši mēneši.
Pabalstusvar saņemt ģimenes (personas), kurām ienākumu
līmenis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, bet pārsniedz kustamā un nekustamā
īpašuma apjomus.
11. Veselības pabalstu var saņemt deklarācijas perioda
laikā, nepārsniedzot 175.00 eiro personai kārtējā kalendāra
gadā.
12. Veselības pabalsta saņemšanai iesniedz šādu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu):
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
1.§)).
12.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par personas
veselības stāvokli, pamatojumu veiktajai manipulācijai,

15

pakalpojumam vai preces iegādei;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

12.2. maksājumu apliecinošus dokumentus vai rēķinus
par pakalpojumu ārstniecības iestādēs vai maksājumu
apliecinošus dokumentus par medikamentiem, receptes vai
to kopijas uz pabalsta pieprasītāja vai tā ģimenes locekļa
vārda.
13. Personai, kura uzņēmusies Saldus novada iedzīvotāja
apbedīšanu, piešķir apbedīšanas pabalstu:
13.1. 300.00 eiro par personu, par kuru Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas
pabalstu;
13.2. starpību līdz 300.00 eiro par personu, par kuru Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirtais apbedīšanas
pabalsts ir mazāks par 300.00 eiro.
III. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
14. Aģentūra informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski trīs darba dienu
laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu
un kārtību.
15. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus
novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).
XI. Noslēguma jautājumi
16. svītrots ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 1.§).
17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku
zaudējušus 2013. gada 24. oktobra Saldus novada domes
saistošos noteikumus Nr. 40 “Par sociālajiem pabalstiem”,
2013. gada 24. janvāra Saldus novada domes saistošos
noteikumus Nr. 1 “Par veselības pabalstu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošiem noteikumiem Nr. 21
“Par sociālajiem pabalstiem Saldus
novadā””

Īss projekta
satura izklāsts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Papildus valsts noteiktajiem soci
āliem pabalstiem Saldus novada
pašvaldība nosaka pašvaldības pa
balstu un to veidus, nosaka ģimenes
(personas), kurām ir tiesības saņemt
pašvaldības pabalstus un nosaka šo
pašvaldības pabalstu aprēķināšanas
un izmaksas kārtību.
Saldus novada pašvaldība iedzī
votāju interesēs, veicot brīvprātīgo
iniciatīvu Veselības aprūpes un
sociālo palīdzību un pakalpojumu
sfērā, papildus valsts noteiktajiem
sociāliem pabalstiem, nosaka pašval
dības palīdzības veidus.
Finanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” 2018. gada budžetu.
Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu izdošanas iniciators un izstrādes iniciators ir Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”, Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un sociālo
jautājumu komisijā un atbalstīti
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22
Par pabalstiem bārenim
un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības, pēc pilngadības
sasniegšanas
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 27.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
4.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
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jautājuma risināšanā” 25.² panta pirmo un piekto daļu un
2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.
857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.
punktu (ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada
domes 2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr. 21, 4.§)).
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – bērns),
tiek nodrošināts materiālais atbalsts (turpmāk – pabalsts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās.

līgumu un pakalpojumu līgumus, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, kā arī rēķinus.

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
4.§)).

10. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek
aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai,
elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas
vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana), ja tie nav īres maksā.

2. Tiesības saņemt pabalstus pilngadību sasniegušam
bērnam ir, ja par ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi
Saldus novada bāriņtiesa.
3. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un
pabalstus izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar šiem
noteikumiem.
II. Pabalstu veidi, apmērs un saņemšanas kārtība
4. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir
divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

11. Dzīvokļa pabalstam tiek noteikti šādi normatīvi:
11.1. ūdens un kanalizācija – līdz 1m3;
11.2. elektrība – līdz 50kWh;
11.3. gāze – līdz 3m3;
11.4. atkritumu izvešana – līdz 1m3;

5. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei ir 499.42 eiro. Pabalstu var izsniegt
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

11.5. īre/apsaimniekošana – līdz 25%;

6. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai
un vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei saņemšanai pilngadību sasniegušais
bērns Aģentūrā iesniedz iesniegumu un Saldus novada
bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos,
izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā. Iesniegumam pievienojamie dokumenti jāiesniedz tikai gadījumā,
ja šī informācija nav Aģentūras rīcībā.

Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsts nepārsniedz 50.00
eiro mēnesī.

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
4.§)).
7. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek maksāts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērns pēc pilngadības sasniegšanas
turpina mācības.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21,
4.§)).
8. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek
piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
9. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais
bērns Aģentūrā iesniedz iesniegumu, īres/apsaimniekošanas

11.6. siltumenerģija apkurei 10.00 eiro;

12. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī,
pārskaitot pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā.
13. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek
izvērtēts reizi četros mēnešos, ja mainās apstākļi, par to
jāpaziņo Aģentūrai.
III. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
14. Aģentūra informē pilngadību sasniegušo bērnu par
pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā trīs darba dienu
laikā rakstiski informē par atteikuma iemeslu un lēmuma
apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
15. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus
novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV3801).
IV. Noslēguma jautājumi
16. svītrots ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 4.§).
17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku
zaudējušiem Saldus novada domes 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 23 “Par dzīvokļa pabalstu
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem Nr. 22 “Par pabalstiem bārenim un
Īss projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību, kurus
ir tiesīgi saņemt bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
Saistošajos noteikumos būs vienkopus noteiktas Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” noteiktās sociālās garantijas, kuras nodrošina pašvaldība.
Finanšu līdzekļi ievērtēti, plānojot pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2018.
gada budžetā.
Nav attiecināms.
Finanšu līdzekļi ievērtēti, plānojot pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2018.
gada budžetā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījumi Saldus novada
domes 2015. gada 26. marta saistošos noteikumos Nr. 9
“Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas
kārtību energoefektivitātes
un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 25.
janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 40.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 26. marta saistošos
noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
šādus grozījumus:
1. papildināt 5.2. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem
“skaitu no 2-4” ar vārdiem “un pašvaldību”;
2. svītrot 6.3.4.
izolācijas”.

apakšpunktā

Domes priekšsēdētājs			

vārdus

“cauruļvadu

R.Doniņš ●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošajiem noteikumiem „Par grozījumiem 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
Īss projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums

18

Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot Līdzfinansējumu Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām,
kas atrodas Saldus novada administratīvajā teritorijā, Energoefektivitātes pasākumu un
labiekārtošanas veikšanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
SEsošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tarifiem siltuma un energoapgādes jomā,
arvien aktuālāks jautājums kļūst par energopatēriņa samazināšanu. Viens no veidiem,
kā to panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs ietaupīt uz
apkures rēķina, līdz ar to tiek iesniegti precizējumi noteikumos par energoefektivitātes
pasākumu un labiekārtošanas aktivitāšu veikšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Plānotā projektaietekme
uz pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Saldus novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā šim atbalsta pasākumam plānoti
70 000 eiro.
Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras
Jautājums apspriests un izskatīts pašvaldības attīstības nodaļā un atbalstīts
un konsultācijas ar
energoefektivitātes pasākumu veicināšanas darba grupas sanāksmē.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
17.03. plkst. 9.00 Rozentāla skriešanas svētki Saldū.
SALDUS BJC, Lielajā ielā 3b
Saldus novada vokālās mūzikas konkurss
14.02. plkst. 11.00
“Balsis 2018”.
Saldus novada skolu tautas deju kolektīvu
16.02. plkst. 17.00
sadancošanās koncerts.
Saldus novada skolu tautas deju kolektīvu
23.02. plkst. 17.00
sadancošanās koncerts.
Saldus novada skatuves runas konkurss
26.02. plkst. 10.30
“Zvirbulis”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
12.02. plkst. 17.00 Izrāde “Zibeņu domas. Irbīte”.
LINDA LEEN un Rihards Lībietis
21.02. plkst. 19.00 koncertā “INTROVERSIJAS. Koncerts
pusgaismā”.
26.02. plkst. 19.00 Laikmetīgās dejas izrāde “Nature Morte”.
Grupas “Astro’n’out” akustiskā koncert16.03. plkst. 19.00
programma “Tuvāk”.
VAK “Latvija” koncerts “Latvijas
29.03. plkst. 19.00
komponisti Latvijas simtgadei”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības ēkas Lielajā zālē
13.02. plkst. 18.00 Bērnu izrāde “Meža rūķu noslēpums”.
17.02. plkst. 18.00 Improvizācijas teātris “SPIEDIENS”.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Ievas Bondares gleznu izstāde “Saule
16.01. – 25.02.
manās plaukstās”.
14.02. – 31.08.
Orientēšanās “Es mīlu Tevi, Saldus!”.
Pasākums “Ideju pavasaris” Saldū
22.02. plkst. 11.00
sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju.
Nodarbība “Ģerboņu stāsti” un nodarbība
Visu mēnesi
ar praktisku ievirzi “Mazā Lielā Pasaule”
par tēmu – ainava.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Novadpētniecības izstāde “Mēs esam tas,
Līdz 3.03.
ko domājam... “ ciklā “Latvijas spēks ir
ģimene”.

14.02. plkst. 14.00

Tikšanās ar tulkotāju Renāti Punku.
KAPELLERU NAMĀ
Filma bērniem “Sniega karaliene 3.
18.02. plkst. 12.00
Uguns un ledus”.
21.02. plkst. 19.00 Jaunlutriņu teātra izrāde “Latviešu kāzas”
2.02. – 28.02.
Ulda Zutera gleznu izstāde.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Latvijas – Igaunijas sieviešu basketbola
17.02. plkst. 17.00 līgas spēle Saldus BK – Tartu University/Kalev Saldus sporta kompleksā.
LBL2 spēle basketbolā BK “Saldus” 21.02. plkst. 19.30 Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola
Saldus sporta kompleksā.
EZERES PAGASTĀ
Latviešu-lietuviešu sadraudzības kon25.02. plkst. 13.00
certs “Starp divām simtgadēm”.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi.
17.02. plkst. 14.00 Konkursa “Vecāku žūrija 2017”
noslēgums Kursīšu bibliotēkā.
Pasākums “Ceļojumu piezīmes –
20.02. plkst. 19.00 Norvēģija” kopā ar ezernieci Ināru
Riežnieci Kursīšu bibliotēkā.
Saldenieces Aijas Pelītes kolekcija “Pele
Līdz 28.02.
brauc, rati čīkst” – peļu figūriņu izstāde.
Foto izstāde “Cilvēksstāsti – Es mīlu
1.02. – 28.02.
Tevi, Vadakste” Kursīšu bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ
16.02. plkst. 22.00 Balle ar grupu “Tomēr jāpadomā”.
Elīnas Hornas rokdarbu izstāde dažādās
Līdz 16.02.
tehnikās Lutriņu bibliotēkā.
Tikšanās ar rakstnieci Sandru Vensko
23.02. plkst. 13.00 literārajā pasākumā “Sapņi, cerības un
dzīves alkas” Lutriņu bibliotēkā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
16.02. plkst. 19.00

Nīkrāces amatierteātris “Brinida” ar
muzikālu komēdiju “Precību viesulis”.

Eduarda Rozenštrauha simtgades jubi23.02. plkst. 19.00 lejas koncerts “Bij vasara toreiz tik zaiga...”.
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SALDUS NOVADA VĒSTIS 					
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Visu mēnesi
Izstāde “Grāmatniecības vēsture Saldū”.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
23.02. plkst. 16.00 Pasākums “Prieki Meteņa mēnesī”.
RUBAS PAGASTĀ
23.02. plkst. 19.00 Rubas AT izrāde “Dāvana tantei”.
SALDUS PAGASTĀ
17.02. plkst. 19.00 Ģimeņu vakars ar grupu “Kraujas Band”.
ZAŅAS PAGASTĀ

2018. gada FEBRUĀRIS

Pasākums “Vizu, vizu, Metenīti” Zaņas
dienas centra pagalmā.
ZIRŅU PAGASTĀ
Latvijas simtgades koncerts “Simts
16.02. plkst. 19.00 mirkļi Latvijas mūža vainagā” Zirņu
pamatskolas sporta zālē.
16.02. plkst. 21.00 Balle ar Māri Blāzi no grupas “Jūrkant”.
18.02. plkst. 15.00

Vairāk informācijas par pasākumiem
www.saldus.lv

Uzmirdz 2017. gada sporta zvaigznes
kumu vadīja atraktīvais
Nauris Brikmanis.

4. februāra pēcpusdienā,
sportiski azartiskā un
svinīgā ceremonijā, tika
godināti Latvijā atzīto
sporta federāciju Saldus
novada sportisti un viņu
treneri.
Tāpat šajā pasākumā
paldies tika teikts aktī
vākajiem sporta darba
organizatoriem pagastos un
sporta biedrību vadītājiem.
Pasākuma viesus sagaidīja
dzīvā skulptūra, bet pasā

Uzrunās visus sportistus sveica Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis
Doniņš un priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts.

iemūžināt pasākuma ap
meklēšanu
bildītēs
ar
“Photo Box” palīdzību.

uzvarētājs Arturs Gruzdiņš
un konkursa dalībniece
Adriana Miglāne.

Muzikālajā daļā visus
priecēja Latvijas pirmā
“X Faktora” konkursa

Elga Grota, sporta
darba vadītāja●

Par mūža ieguldījumu
sportā šogad tika sveikts
Kārlis Ezerlīcis, kurš no
1973. līdz 2007. gadam
vadīja Saldus sporta skolu,
tātad 44 gadus. Kārlis
Ezerlīcis ir izcils sporta
meistars desmitcīņā, bet ļoti
labi spēlējis arī basketbolu.
Balvu pasniegšanas at
pūtas brīžos viesus priecēja
mīmi ar sportiskām etīdēm,
kā arī visiem bija iespēja

Par mūža ieguldījumu sportā tika sveikts Kārlis Ezerlīcis

Olimpiskās vienības dalībnieki un sava sporta veida čempioni

Paldies tika teikts dažādu cīņu sporta veidu pārstāvjiem

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 88, 2018. gada 9. FEBRUĀRIS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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