2013. gada NOVEMBRIS II

AKTUALITĀTES
Saldus novadā lepojas ar saviem cilvēkiem
Atzīmējot Latvijas Republikas
95. proklamēšanas gadadienu Saldus novada dome pasniedza Goda
un Atzinības rakstus Saldus novada iedzīvotājiem, kurus ieteikuši
līdzcilvēki un kuri devuši nozīmīgu
ieguldījumu novada attīstībā un izaugsmē.
Ar Saldus novada Goda rakstu
par nozīmīgu ieguldījumu zivkopības nozares attīstībā apbalvoja
Anatoliju Grigorjevu – SIA „Sātiņi
– S” valdes priekšsēdētāju; par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu
un nozīmīgu ieguldījumu izglītības
nozares attīstībā novadā apbalvoja Rutu Arni – Rubas pamatskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāju; par nesavtīgu sporta dzīves
organizēšanu Ezeres pagastā apbalvoja Jāni Pērkonu – Ezeres pagasta
sporta darba organizatoru; par atsaucību un ilggadēju ieinteresētību
Zaņas pagasta attīstībā apbalvoja
Videvutu Kiršteinu – Zaņas pagasta iedzīvotāju; par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaistē apbalvoja
Sarmīti Ozoliņu – Saldus novada pašvaldības izpilddirektora pirmo vietnieci; par nozīmīgu ieguldījumu vienotas sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu sniegšanas sistēmas veidošanā novadā apbalvoja Inu Behmani – Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktori;
par kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un nozīmīgu ieguldījumu medicīnas nozares attīstībā apbalvoja Elgu Bērziņu – Saldus neatliekamās medicīnas palīdzības punkta vecāko ārsta palīdzi; par kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu
novadā apbalvoja Agri Beltiņu Saldus neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju; par nozīmīgu
ieguldījumu lauksaimniecības un zemkopības nozares attīstībā apbalvoja Māri Kļaustiņu – Ezeres pagasta z/s „Krastmaļi” īpašnieku un SIA „Ezeres
asni” valdes priekšsēdētāju; par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā apbalvoja Teiku Rudovicu - Saldus 2. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāju; par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības un zemkopības nozares attīstībā un kultūrvēsturiska
mantojuma saglabāšanu apbalvoja Andri Bušinski - Zirņu pagasta z/s „Ziķi” pārvaldnieku.
Ar Saldus novada domes Atzinības rakstiem apbalvoja Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas vadītāju Ievu Kalvāni, Nīgrandes pamatskolas
saimniecības daļas vadītāju Guntaru Sarģeli, Apvienotās Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldes Jaunauces pakalpojumu centra grāmatvedi-kasieri
Inesi Šimkus, Ainas Rožulejas ģimenes ārstes prakses Kursīšu filiāles ātrsta palīdzi Rasmu Bolšteinu, aktīvu Lutriņu pagasta pensionāru – Alfrēdu
Andreju Pelīti, SIA „Lutriņi” valdes priekšsēdētāju - Gunitu Dumpi, Saldus neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta ārsta palīdzi – Elīnu
Kilevicu, SIA „Saldus autoskola” pasniedzēju Svetlanu Blūmu, Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas Kursīšu nodaļas brīvprātīgo – Valeriju
Budenoviču un Zirņu pagasta z/s „Bitītes” īpašnieci – Ilgu Griķi.
Svinīgajā pasākumā arī Saldus un Brocēnu novada laikraksts „Saldus Zeme” godināja krietnus novada cilvēkus, kurus ieteikuši novadnieki. Balvu „Savas zemes patriots” ieguva biedrība „Vienoti Zvārdei”, balvu „Nesavtīgs cilvēks” saņēma Andis Kuzins – Saldus Profesionālās vidusskolas 4.
kursa skolnieks, arī jaunsargs un zemessargs, balvu „Ģimenes dvēsele” saņēma Aina Kļeščova no Remtes, balvu „Izcils profesionālis” saņēma Aija
Pelīte – Saldus pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe, balvu „Sabiedrības dzirkstele” saņēma Dace Brodere – projektu realizētāja Saldus pagastā,
balvu „Jaunietis – nākotnes cerība” saņēma Jurģis Zālītis – Nīgrandes jauniešu kluba D.E.M.O. atjaunotājs un balvu „Iedvesmojošs mākslinieks”
saņēma Saldus pensionāru biedrības akordeonistu ansamblis „Akords”.
Ar saviem priekšnesumiem klātesošos priecēja vīru koris „Brocēni”, sieviešu koris „Varavīksne”, postfolkloras grupa „Iļģi” un tautas deju ansamblis „Kursa”.
Fotogrāfija – Saldus novada domes Goda un Atzinības rakstu un “Saldus Zeme” balvu ieguvēji, kā arī novada domes deputāti.
Saldus novada dome izsaka pateicību visiem, kuri pieteica kandidātus apbalvojumam “Saldus novada Goda pilsonis”. Šo apbalvojumu var iegūt
ar visu domes deputātu vienbalsīgu balsojumu. Diemžēl neviens ieteiktais kandidāts neieguva visu deputātu balsis.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 11. novembra ārkārtas sēdē pieņemti šādi lēmumi:
1.
Iecelt Inetu Gangnusu par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskolas direktori. Viņa līdz šim bija Nīgrandes pamatskolas skolotāja.
2.
Par SIA „Saldus namu pārvalde” valdes locekli – valdes priekšsēdētāju iecelt Kristapu Osi, kurš līdz šim bija Saldus novada pašvaldības
darbinieks un pildīja telpiskās attīstības plānotāja pienākumus.
3.
Piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu „Saldus novada domes Goda raksts” aktīvajiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Goda
rakstus pasniedza svinīgā pasākumā par godu valsts svētkiem 17. novembrī Saldus kultūras centrā.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv
sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

AKTUALITĀTES
Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi Saldū
Lāčplēša dienai par godu Saldus novada Zirņu pagasta
O. Kalpaka piemiņas vietā „Airītēs” notika pasākums, kurā
ar patriotiskām uzrunām uzstājās Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis, Zirņu pagasta
pārvaldes vadītāja Ilze Kronberga, Oskara Kalpaka muzeja
vadītājs Aivars Tērauds, Zemessardzes veterānu apvienības
pārstāvis Imants Raļļa, kurš savā uzrunā uzsvēra patriotisma
nozīmi bērnu un jauniešu izglītošanā.
Ar Lāčplēša dienai veltītu dzeju un dziesmām uzstājās

Zirņu pamatskolas un Cieceres internātpamatskolas audzēkņi.
Pēc pasākuma dalībniekus aicināja nolikt ziedus un muzejā
apskatīt J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja ceļojošo
izstādi „Tautas frontei 25 gadi”.
Vakarā Saldus pilsētas ielas bija izgaismotas ar svecītēm, kas
radīja īpašu svētku sajūtu. Šos gaismas ceļus veidoja Saldus skolu
audzēkņi. Notika arī Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un svinīgais pasākums O. Kalpaka laukumā.
Informāciju sagatavoja
p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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AKTUALITĀTES
Saldus novadā sveic Gada skolotājus 2013
Godinot darbu un priecājoties par
līdzcilvēkiem, 14. novembrī kopā
pulcējās Saldus novada gaišākie,
sirsnīgākie un profesionālākie skolotāji. Izglītības pārvalde sadarbībā ar
Saldus novada domi jau trešo gadu
organizē pasākumu, kurā izsaka pateicību Saldus novada skolotājiem,
piešķirot nominācijas „Gada skolotājs” un pasniedzot Goda rakstus.
Šie skolotāji ir tie, kurus no katras skolas izvirza viņu kolēģi par
sasniegumiem darbā ar skolēniem,
par radošu attieksmi pret darbu un
profesionalitāti, vērtējot iepriekš paveikto. Vēl četrus kandidātus izvirza
arī Izglītības pārvalde nominācijā
„Gada vadītājs”- par labākajiem atzīstot vienu skolas direktoru, vienu
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, vienu direktora vietnieku mācību darbā un direktora vietnieku audzināšanas darbā. Nu jau par skaistu
tradīciju kļuvušais notikums lieliski
savijas ar valsts svētku noskaņām,
ļaujot apzināties ikviena pedagoga ikdienas darba lielumu un valstisko
nozīmīgumu. Izglītības pārvalde un Saldus novada dome pateicas atbalstītājiem no a/s “Swedbank”, kuri izsaka arī savu atzinību skolotāju
darbam mūsu novadā, piešķirot prēmijas un izvirzot savu „Gada skolotāja” pretendentu.
Sveicam visus „Gada skolotājus 2013”!
Saldus pagasta PII „Graudiņš” - Gada skolotāja 2013 ir Laila Ilaķe,
Saldus PII „Zīlīte” Gada skolotāja 2013 - Liene Apsīte,
Saldus PII „Pasaciņa” Gada skolotāja 2013 - Egita Jansone,
Saldus PII „Cerībiņa” Gada skolotāja 2013 - Aija Eglāja,
Saldus PII „Sienāzītis” Gada skolotāja 2013 - Gunta Benuševica,
Saldus PII „Īkstīte” Gada skolotāja 2013 - Anita Šternberga,
Lutriņu PII „Kāpēcītis” Gada skolotāja 2013 - Jeļena Aleksandrova,
Nīgrandes PII „Griezīte” Gada skolotāja 2013 - Mārīte Gersone,
Nīgrandes PII „Straumīte” Gada skolotāja 2013 - Gunta Dobrovoļska,
Saldus sākumskolā Gada skolotāja 2013 - Gunta Dravniece,
Jaunlutriņu pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Irma Krūmiņa,
Kursīšu pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Aija Slūtiņa,
Lutriņu pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Gunta Romule,
Nīgrandes pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Oksana Salmiņa,

Pampāļu pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Dace Vaļko,
Rubas pamatskolā Gada skolotājs 2013 - Elmārs Kalniņš,
Saldus pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Judīte Ukavica,
Striķu pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Daiga Neimane,
Zirņu pamatskolā Gada skolotāja 2013 - Antra Arzaņajeva,
Cieceres internātpamatskolā Gada skolotājs 2013 - Sergejs Aleksejevs,
Rubas speciālajā internātpamatskolā Gada skolotāja 2013 - Daila
Ulmane,
Saldus 1. vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Liāna Brizga,
Saldus 2. vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Teika Rudovica,
Druvas vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Līga Kaļišuka,
Ezeres vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Guna Meija,
Kalnu vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Guna Balode,
Saldus vakara vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Alla Bondarika.
Sveicam „Gada vadītājus 2013” !
Dace Balandīna - Saldus pamatskolas direktore,
Zinta Bērante - Saldus PII Zīlīte vadītāja,
Dina Līgotne - Cieceres internātpamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā,
Ruta Arne - Rubas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā.

va,

Sveicam a/s „Swedbank” prēmijas ieguvējus!
Druvas vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Līga Kaļišuka,
Lutriņu PII “Kāpēcītis” Gada skolotāja 2013 - Jeļena Aleksandro-

Saldus 2. vidusskolā Gada skolotāja 2013 - Teika Rudovica,
Balvu - datoru - ieguva Cieceres internātpamatskolas Gada skolotājs 2013 - Sergejs Aleksejevs.
Svētku mirkli ar muzikāliem sveicieniem kuplināja Saldus novada sieviešu vokālais ansamblis „Druvas tonis”, kas palīdzēja iekrāsot
pasākuma noskaņu. Paldies kolektīvam! Bet pasākuma 2. daļā visus
skolotājus sveica Atis Auzāns ar savu muzikālo apvienību.
Godam atskatoties uz paveikto, Saldus novada skolotāji nu var doties pretim Ziemassvētkiem.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes karjeras konsultante Linda Gruze
Fotogrāfiju autors - Lauris Rinmanis
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Beigušies projekta “Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības
attīstība” būvniecības darbi
2011. gada 7. decembrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/069/021 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiks īstenota projekta „Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Projekta kopīgās izmaksas sastāda 493 748,60 lati. t.sk. attiecināmās izmaksas ir 338 299,51 lati, no tiem 287 554,58 latus (85%) finansē Eiropas
Savienība. Visas pārējās izmaksas sedz pašvaldība.
Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 6. decembrim.
Projekta ietvaros veikta:
•
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un daudzdzīvokļu māju pievadu rekonstrukcija, L=3115 m);
•
Kanalizācijas tīklu paplašināšana – (206 m);
•
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - (1089 m);
•
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija - jaunu NAI (Q –60 m3/ dnn) izbūve esošo NAI teritorijā (t.sk. 2 gab. iegremdējamie
sūkņi);
•
Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums - SIA „PROFIN”;
•
Veikta projekta ekspertīze - SIA “Būves un būvsistēmas”;
•
Izstrādāts tehniskais projekts - SIA “Inženiertehniskie projekti”;
•
Noslēgts līgums par projekta būvuzraudzību - SIA “Būves un būvsistēmas”;
•
Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību - “Inženiertehniskie projekti”;
•
Noslēgti divi līgumi par būvniecības darbiem – SIA „Būvenergo A” un SIA „Būvfirma Vītols”.
Veikta apjomu samazināšana. Būvvalde ir akceptējusi tehniskā projekta grozījumus. Iepirkuma procedūras rezultātā tiek īstenota tehniskā projekta 1. un 2. kārta. Tehniskā projekta 3. kārta netiek īstenota papildus finansējuma trūkuma dēļ.
Objektu plānots nodot ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, kuri tiks veikti līdz 2014. gada 30. maijam.
Visi projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti!
Sīkākai informācijai:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU „SALDUS NOVADA ŠĶĒDES PAGASTA ŠĶĒDES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR APVIENOTĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES
PAGASTU PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS INFORMĒ
Līdz 2014. gada 20. janvārim jaunieši no visas Eiropas, arī – Latvijas, var pieteikt savas iniciatīvas Eiropas
Jaunatnes Kārļa Lielā balvai. Eiropas Jaunatnes Kārļa Lielā balva tiks pasniegta jau septīto gadu.
Konkursu organizē Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskais balvas fonds, un tajā
tiek aicināti piedalīties jaunieši (16 - 30 gadi), kuri ar saviem projektiem veicina saprašanos starp dažādām valstīm. Projektiem jādemonstrē praktiski piemēri par eiropiešiem kā vienas kopienas locekļiem. Balvai var pieteikt
dažādus projektus, piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, Eiropas mēroga mākslas un interneta projektus.
Labākais jauniešu projekts saņems 5000 eiro balvu, otrā un trešā vieta – attiecīgi 3000 un 2000 eiro. To pārstāvji tiks uzaicināti klātienē iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu. Taču visi 28 nacionālie uzvarētāji piedalīsies
Eiropas Jaunatnes Kārļa Lielā balvas ceremonijā Āhenē (Vācija).
Papildu informācija: http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/jaunumi-2013/Oktobris/Karla-Liela-Balva-2014.
html
Informācijas avots: Eiropas Kustība Latvijā
Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 37, 2013. gada novembris II. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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