2013. gada OKTOBRIS II

AKTUALITĀTES
Novadnieku pagastā atklāja atpūtas vietu
17. oktobrī ar svinīgām uzrunām un rudenīgu pikniku tika atklāta
Sātiņu – Sesiles ūdenskrātuves labiekārtotā atpūtas vieta, ko vietējie
iedzīvotāji nodēvējuši par okeānu.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa izteica prieku,
ka tagad Saldus novadā būs vēl viena sakopta vieta un izteica pateicību Novadnieku pagasta pārvaldei un būvniekiem – SIA „Kols” par
veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā.
Atkāšanas oficiālo daļu noslēdza pikniks ar īsti rudenīgu vēja
brāzmu, krāsainām lapām, ģitāras skaņām, ugunskura siltumu un
nākotnes plāniem par to, kā vēl šo vietu padarīt patīkamāku un ērtāku atpūtniekiem.
Projekta gaitā tika uzbūvēts automašīnu stāvlaukums, ērts piebraucamais ceļš, divas ugunskura vietas un pārģērbšanās kabīne.
Projekta pasūtītājs- Saldus novada pašvaldība.
Projektu “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku pagasta
karjeru ūdenskrātuves” finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai.

Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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DOMES SĒDES
Saldus novada domes 2013. gada 4. oktobra ārkārtas sēdē pieņemti šādi lēmumi:
1.
Saldus novada domes 2013.gada 22. augusta sēdē pieņēma
lēmumu „Par nekustamā īpašuma patapināšanu Saldus novada pašvaldības iestādei „Saldus kultūras centrs”, ar kuru tika nolemts nodot patapinājumā uz 10 gadiem Saldus novada pašvaldības iestādei „Saldus kultūras centrs” Saldus novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
Brīvības ielā 16, Saldū, - apbūvētu zemesgabalu un uz tā atrodošās ēkas
– kultūras namu un garāžu likuma „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai un projekta „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa
energoefektivitāti” īstenošanai, kā arī noslēgt patapinājuma līgumu un
reģistrēt to Zemesgrāmatā. Minētā projekta īstenošanas kārtību nosaka
Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai“ nolikums“, kuru 12.5.punkts
nosaka: „Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu
konkursa ietvaros, ja projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot uz zemes vai ēkās, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, un ja tās ir nodotas
projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs
ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai
lietojuma, vai nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma
noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks
par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas”. Lai projektu varētu īstenot, nepieciešams slēgt nomas līgumu (iepriekš tika noslēgts patapinājuma līgums) un nodot valdījumā un pārvaldīšanā pašvaldības iestādei
„Saldus kultūras centrs” nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu
un uz tā atrodošās ēkas, labiekārtošanu un ēku rekonstrukciju, renovāciju, nojaukšanu, kā arī reģistrēt nomas līgumu zemesgrāmatā. Ņemot
vērā minēto, jāatceļ Saldus novada domes 2013. gada 22. augusta sēdes
lēmumu „Par nekustamā īpašuma patapināšanu Saldus novada pašvaldības iestādei „Saldus kultūras centrs” un jāpieņem lēmums par minētā
pašvaldības nekustamā īpašuma nomu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā.
Nolemts atcelt Saldus novada domes 2013. gada 22. augusta sēdes lēmumu „Par nekustamā īpašuma patapināšanu Saldus novada pašvaldības iestādei „Saldus kultūras centrs” no tā pieņemšanas brīža.
2.
Iznomāt uz desmit gadiem Saldus novada pašvaldības iestādei
„Saldus kultūras centrs” Saldus novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvības ielā 16, Saldū, - apbūvētu zemesgabalu un ēkas,
kas uz tā atrodas – kultūras namu un garāžu likuma „Par pašvaldībām”
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai un projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras nama

koncertzāles korpusa energoefektivitāti” īstenošanai.
Saldus novada domes 2013. gada 10. oktobra ārkārtas sēdē pieņemti šādi lēmumi:
1.
Piešķirt Saulcerītei Levicai Saldus novada domes apbalvojumu „Saldus novada domes Goda raksts”.
2.
Izdarīt grozījumus 2013. gada 25. jūlija lēmuma „Par projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot pirmskolas
izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti” iesniegumu” 2.
punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt ar KPFI līdzekļiem finansētā Saldus novada pašvaldības iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
paaugstinot pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti” īstenošanai šādas projekta kopējās izmaksas:
2.1. Projekta kopējais budžets Ls 202 343,34 jeb EUR 287 893,89;
2.2. Attiecināmās izmaksas Ls 172 846,24 jeb EUR 245 925,44;
2.3. KPFI finansējums Ls 129 634,68 jeb EUR 184 444,08;
2.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums Ls 43 211, 56 jeb EUR 61
481,36;
2.5. Neattiecināmās izmaksas Ls 29 497,10 jeb EUR 41 968,44.”
3. Izdarīt grozījumus 2013. gada 25. jūlija lēmuma „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras
nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti” iesniegumu” 2. punktā,
izsakot to šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt ar KPFI līdzekļiem finansētā Saldus kultūras centra
iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti” īstenošanai šādas projekta kopējās izmaksas:
2.1. Projekta kopējais budžets Ls 3 191 820,98 jeb EUR 4 541
552,10;
2.2. Attiecināmās izmaksas Ls 295 863,32 jeb EUR 420 975,58;
2.3. KPFI finansējums Ls 4 733,81 jeb EUR 6 735,61;
2.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums Ls 291 129,51 jeb EUR
414 239,97;
2.5. Neattiecināmās izmaksas Ls 2 895 957,66 jeb EUR 4 120
576,52.”
Sēžu pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

AKTUALITĀTES
Saldū viesojas Nīcas novada pašvaldības darbinieki
9. oktobrī Saldū pieredzes apmaiņā bija ieradušies kolēģi no Nīcas
novada pašvaldības. Viesi tikās ar Saldus novada pašvaldības vadību un
iepazinās ar pašvaldībā realizētajiem projektiem.
Vairāk nekā divu stundu ilgā tikšanās reizē ar Saldus novada pašvaldības vadību – domes priekšsēdētājas vietnieku Didzi Konuševski, izpilddirektoru Pēteri Dubru, izpilddirektora vietnieku Māri Vārnu un izpilddirektora vietnieci attīstības jautājumos Sarmīti Ozoliņu - viesi tika
iepazīstināti ar Saldus novada pašvaldības aktualitātēm un norisēm Saldus
novadā, bet pēc tam radās plaša diskusija par dažāda praktiska rakstura
jautājumiem, piemēram, apkures sezonas uzsākšanu, dokumentu apriti
pašvaldībā, medicīnas pakalpojumu pieejamību pagastos, pašvaldības
darbinieku algām un citām aktualitātēm.
Pēc tam Sarmītes Ozoliņas vadībā tika apskatīti Saldū īstenotie projekti – Saldus 2. vidusskola, kurā notiek ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, rekonstruētā PII „Pasaciņa”, Saldus Medicīnas centrs.
Tāpat ciemiņi mūzikas skolas direktora Artūra Maculēviča vadībā ap-
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AKTUALITĀTES
skatīja jauno Saldus mūzikas un mākslas skolu ēku, par kuru izteica
neviltotu prieku un atzinību. Viesi apmeklēja arī SIA „Saldus pārtikas
kombināts” veikaliņu, iegādājoties Saldū ražotos saldumus, un viesojās
Jāņa Vainovska bišu dravā „Kāres”.
Kopumā nīcenieki bija gandarīti par vizīti Saldū, paužot prieku un
apbrīnu gan par realizētajiem projektiem, gan par pašvaldības darbu.

Viesošanās laikā ciemiņi esot guvuši daudz jaunu iespaidu, kā arī idejas
tālākam darbam savā pašvaldībā.
Informāciju sagatavoja
Tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

Saldū godinātas Zelta ģimenes
15. oktobrī notika Saldus novada pašvaldības priekšsēdētājas Indras Rassas tikšanās ar Saldus novada Zelta pāriem. Šoreiz uz tikšanos
bija ieradušies Nikolajs un Ausma Pugolovkini, kuriem apritēja 55
gadu kāzu jubileja, un Tatjana Tīģere, kura ar kungu Daili nosvinējuši
53 gadu kāzu jubileju. Uz tikšanos Tatjanas vīrs nevarēja ierasties veselības stāvokļa dēļ.
Tikšanās laikā domes priekšsēdētāja Zelta pāriem vēlēja izturību un
izteica atzinību par to, ka pāri spējuši tik ilgi dzīvot kopā, ka jaunajiem
pāriem ir no kā ņemt pozitīvu piemēru.
Pagājušā gada nogalē Saldus novada pašvaldība pieņēma lēmumu
godināt Saldus novada iedzīvotājus – pārus, kuri laulībā nodzīvojuši
50 un vairāk gadu. Pāriem piešķir arī naudas balvu – 50 latus.
Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica pastāstīja, ka, iepriekš vienojoties, Zelta pārus sveic arī
mājās.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

No kreisās Silvija Jakševica, Tatjana Tīģere,
Nikolajs un Ausma Pugolovkini, Indra Rassa

Saldus novada pašvaldība aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam
„Saldus novada Goda pilsonis”

Līdz 8. novembrim ikviens aicināts izteikt savu viedokli un pieteikt kandidātu apbalvojumam „Saldus novada Goda pilsonis”.
Apbalvojums tiks pasniegts svinīgā ceremonijā šī gada 17. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu.
Apbalvojumam izvirzāmi cilvēki, kuri pēdējo piecu gadu laikā veicinājuši novada ekonomisko attīstību, bijuši sociāli un sabiedriski
aktīvi, ar saviem darbiem un vārdiem devuši ieguldījumu Saldus novada attīstībā un sekmējuši novada atpazīstamību.

Paldies par atsaucību!
Aizpildītās anketas iesniedzamas Saldus Tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3, katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā” , vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/017/086 īstenošana
2013. gada 7. oktobrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
un Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldi tika parakstīta
vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās
tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres
ciemā” vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIS/CFLA/017/086 ietvaros.
Projektu plānots īstenot 12 mēnešu laikā.
Projekta mērķis:
•
ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana,
•
notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana,
•
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana,
•
ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana,
•
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
Vienošanās ietvaros paredzēts:
•
Ū1 Ūdens daudzuma nodrošināšana:
Jauna urbuma izbūve, Q=2,0 l/s, H=65m
4 esošu urbumu – ‘Centrs’, ‘Krasta iela’, ‘Parka iela’, ‘Dārza iela’ tamponēšana
•
Ū3.1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 725 m (144m esošo tīklu
rekonstrukcija un 581m jaunizbūvējamie tīkli sistēmas optimizācijas
rezultātā)
•
K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
Esošo NAI BIO 200 demotnāža (Q=200 m3/dnn)
Jaunu NAI BIO 65 izbūve (Q=65 m3/dnn)
•
K2 Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana
Esošo KSS demontāža (Q=15,0 m3/h)
Jaunu KSS izbūve (Q=8,0 m3/h)

•
K3.1 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Esošo tīklu rekonstrukcija 1162 m (pašteces cauruļvadi) un jauna
spiedvada izbūve optimizācijas rezultātā 269 m
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 327 300,28
Tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 278 205,24, pašvaldības finansējums
Ls 49 095,04. PVN ir projekta neattiecināmās izmaksas. Tās tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekta ietvaros paveiktie darbi:
1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (SIA „Investīciju
Risinājumu Birojs”);
2. Veikta iepirkuma procedūra id.Nr. SNP 2013/65, tehniskā projekta
izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai (SIA „LL Premium Designs”).
Informāciju sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja,
Eva Jēkobsone, 29855016, eva.jekobsone@saldus.lv
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres
pagasta Ezeres ciemā”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR EZERES PAGASTA PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

AKTUALITĀTES
Eiropas Savienības informācijas punkts informē par iespējām
Izsludināts projektu konkurss jauniešu nodarbinātības veicināšanai Eiropas Savienībā
Eiropas Savienības programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2013/014 „Preparatory
action Your first EURES job” („Tavs pirmais EURES darbs: sagatavošanās darbības”).
Vispārīgais mērķis ir nodrošināt jaunus cilvēkus ar iespējām izvēlēties no vairākām darbavietām un apmācībām darbavietās, kā arī nodrošināt darba devējus ar instrumentu, lai meklētu kvalificētu darbaspēku, kas trūkst
ES dalībvalstu darba tirgos.
“Preparatory action Your first EURES job” ir neliela mēroga mērķēta darba mobilitātes shēma, kura ir uzsākta
2012. gadā. Šī shēma tika uzsaukta Jaunatnes iespēju iniciatīvas ietvaros kā instruments, kas palīdzēs 5000 jauniešiem atrast darbavietas ES dalībvalstīs līdz 2014. gadam.
Papildu informācija par projektu: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15726
Pieteikšanās līdz 2013. gada 10. decembrim: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&call
Id=391&furtherCalls=yes
Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 35 2013. gada oktobris 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: 1000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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