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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Saldū

2018.gada 19.aprīlī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes
lēmumā „Par projekta „Jaunas peldvietas infrastruktūras izveide un
apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā,
publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai” (sēdes
protokols nr.1; 32.§).
2. Par grozījumiem Saldus novada domes 2018.gada 22.marta lēmumā „Par
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”
(sēdes protokols nr.4.; 57.§).
3. Par projekta „Stipra ģimene – novada lielākā vērtība” pieteikumu.
1.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2018. gada 25.janvāra sēdes lēmumā
“Par projekta “Jaunas peldvietas infrastruktūras izveide un
apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā,
publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai” (sēdes
protokols nr.1; 32.§)
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi no Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas vēstuli, kur noteikts, ka projekta pieteikuma “Jaunas infrastruktūras izveide un
apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu
pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai”, tāmē jāveic izmaiņas pēc Fonda padomes sēdes
Nr.3, 01.03.2018., PROTOKOLA lēmuma § 2.2.15. Pielikums Nr.1 7. punkta, kurš nosaka, ka
Saldus novada pašvaldībai ir jāiesniedz precizēta tāmi atbilstoši piešķirtajam finansējuma
apjomam no Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma (70 %) un projektā paredzēto
aktivitāšu apjoms nevar tikt samazināts.
Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada maijs – 2019.gada 30. aprīlis.
Precizēts projekta budžets:
Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas: Eur 55 556,00, no tiem:
1) Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 70% apmērā no kopējām attiecināmām
izmaksām, kas sastāda Eur 38889,00;
2) Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums ne mazāk kā, 30% apmērā no kopējām
attiecināmām izmaksām, kas sastāda Eur 16667,00.
Naudas plūsmas nodrošināšana:

Projekta īstenošanai pieejams avansa maksājums 20% apmērā Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējums, naudas plūsmu 80% apmērā no projekta budžeta nodrošina Saldus novada
pašvaldība. Saldus novada pašvaldības pilnā apmērā nodrošina līdzfinansējuma summu Eur
16667,00.

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 5 deputāti
(S.BEĻKEVIČS, E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, I.ŪDRA), Saldus
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta “Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas
pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības
nodrošināšanai un labiekārtošanai” īstenošanu projekta pieteikumā norādītajā
apjomā ar precizētu budžetu.
2. Nodrošināt finanšu plūsmu vismaz Eur 47779 apmērā, nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu Eur 16667 apmērā, līdzekļus nodrošināt no Saldus
novada pašvaldības 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem
3. Tehniskās dokumentācijas izstrādei līdz Eur 12040 nepieciešamos finanšu
līdzekļus nodrošināt no Saldus novada pašvaldības 2018.gada projektu fonda
budžeta līdzekļiem.
4. Nodrošināt projektā sasniegto rezultātu ilglaicīgu uzturēšanu, kas nav
īsāks par projekta uzraudzības periodu.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai

2.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā “Par
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”
(sēdes protokols nr.4.; 57.§)
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk- KPR)
administrācijas 17.01.2018. vēstuli nr.8-1/KV-DI/07/18 ar lūgumu saskaņot Kurzemes
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk- DI plāns), kā arī, ja plānoti atbilstoši
risinājumi, apliecināt pašvaldības gatavību veidot KPR DI plānā iekļauto sabiedrībā balstīto
sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.
KPR projekta “Kurzeme visiem” Sadarbības līguma
(nr.8-5/KV-DI/16/16 no
28.04.2016. ietvaros ) turpina projekta “Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde” īstenošanu. Tās
ietvaros SIA “Safage Baltija” ir izstrādājis “Kurzemes plānošanas reģiona DI plānu” , iekļaujot
tajā ar pašvaldību saskaņotus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
attīstībai tuvāko 5 gadu laikā.
Lai sagatavotu KPR DI plānu izskatīšanai KPR Attīstības padomē un , atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālajai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi, KPR
aicina Kurzemes pašvaldības saskaņot KPR DI plānu ar tajā iekļautiem risinājumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA,
R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts (R.PETRAVIČA),
Saldus novada dome nolemj:
1. Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona DI plānu ar tā pielikumiem un tajā
iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūras izveidei.
2. Saldus novada pašvaldība apliecina pašvaldības gatavību
9.3.1.1.pasākuma ietvaros veidot KPR DI plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru ar kopējo apjomu 332 978,00 EUR,
indikatīvā sadalījumā pa sekojošiem objektiem:
2.1. Grupu dzīvoklis ar atbalstu aprūpē, kur Projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros tiks sniegts pakalpojums 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, ar
sekojošu finansējuma sadalījumu:
9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma sadalījums
ERAF
Pašvaldības
līdzfinansējums, Eur līdzfinansējums, Eur
Ar snieguma rezervi 10262,00
1810,94
Bez
snieguma 9578,65
2494,29
rezerves

Kopējā summa
Eur
12072,94
12072,94

2.2. Grupu dzīvokļi bez atbalsta aprūpē Parka iela 5-13, Ezeres pagasts,
Saldus novads un Rūpniecības iela 3-1, Pampāļu pagasts, Saldus novads, kur
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 8 personām ar
sekojošu finansējuma sadalījumu:
9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma sadalījums
ERAF
Pašvaldības
līdzfinansējums, Eur līdzfinansējums, Eur
Ar snieguma rezervi
35884,64
6332,59
Bez
snieguma 33495,10
8722,14
rezerves

Kopējā summa
Eur
42217,24
42217,24

2.3. Specializētās darbnīcas, kur Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks
sniegts pakalpojums 20 personām ar GRT, ar sekojošu finansējuma sadalījumu:
9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma sadalījums
ERAF
Pašvaldības
Kopējā summa
līdzfinansējums, Eur līdzfinansējums, Eur Eur
Ar snieguma rezervi
124000,86
21882,51
145883,37
Bez
snieguma 115743,65
30139,72
145883,37
rezerves
Plānā paredzētā adrese: Liepu iela 12, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads. Adrese tiks
koriģēta pēc grozījumu izdarīšanas 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos
Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi”, paredzot citu specializētās darbnīcas izveidošanas vietu.

2.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, kur Projekta “Kurzeme
visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 38 bērniem ar FT, ar sekojošu
finansējuma sadalījumu:
9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma sadalījums
ERAF
Pašvaldības
līdzfinansējums, Eur līdzfinansējums, Eur
Ar snieguma rezervi
112883,78
19920,67
Bez
snieguma 105366,85
27437,60
rezerves

Kopējā summa
Eur
132804,45
132804,45

Plānā paredzētā adrese Liepu iela 12, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads. Adrese tiks
koriģēta pēc grozījumu izdarīšanas 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos
Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi”, paredzot citu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra
izveidošanas vietu.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam, Saldus novada p/a “Sociālais dienests” un
pašvaldības attīstības nodaļai

3.§
Par projekta “Stipra ģimene – novada lielākā vērtība” pieteikumu
Saldus novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu “Stipra ģimene – novada lielākā
vērtība”, iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētas
mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” atklātā
projektu konkursā.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gada Investīciju plāna
SM1 –“ 1.Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana”
1.5.2. rīcības “Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un objektu infrastruktūru”.
Projekta iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. aprīlis.
Projekta īstenošanas laiks: līdz 2018. gada 15. novembrim.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros notiks ģimeņu godināšanas pasākums ar pozitīvas
pieredzes pārnesi un dzīvesstāstiem. Lai šādu godināšanu veidotu kā tradīciju Saldus novadā,
projekta ietvaros Salds pilsētā tiks veidota ģimeņu un laulību tradīciju vieta, izvietojot arī
pilsētvides objektus.
Projekta budžets:
1. Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir Eur 26000,00 no tiem:
2. Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas finansējums ir Eur 20 000,00;
3. Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums ir Eur 6000,00.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Projekta īstenošanai pieejams avansa maksājums 50% apmērā piešķirtā finansējuma, Saldus
novada pašvaldība nodrošina naudas plūsmu 80% apmērā no projekta budžeta. Saldus novada
pašvaldības pilnā apmērā nodrošina līdzfinansējuma summu Eur 6000,00 apmērā, finanšu
līdzekļus nodrošināt no 2018. gada budžeta.

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts (R.ZĪRUPS),
Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta “Stipra ģimene – novada lielākā vērtība”, pieteikuma
iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētas
mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar
NVO” atklātā projektu konkursā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt finanšu plūsmu Eur
16000,00 apmērā un līdzfinansējumu nodrošināt vismaz Eur 6000,00 apmērā no
Saldus novada pašvaldības 2018. gada projektu fonda budžeta līdzekļiem.
3. Ja projekts tiek apstiprināts un īstenots, nodrošināt projektā sasniegto
rezultātu ilglaicīgu uzturēšanu, kas nav īsāks par projekta uzraudzības periodu.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai, Saimnieciskai nodaļai.

