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SĒDES PROTOKOLS
Nr.7
Saldū

2018.gada 24.maijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu
darbu 2018. gada vasarā.
2. Par grozījumiem Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikumā.
3. Par amata vietu likvidēšanu.
4. Par Saldus speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” vadītājas
atbrīvošanu no amata.
5. Par Saldus Vakara vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata.
6. Par Saldus pirmskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītājas
atbrīvošanu no amata.
7. Par Saldus novada domes apbalvojuma „Saldus novada domes Goda
raksts” piešķiršanu.
8. Par saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.
9. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
10. Par “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai
“Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā” apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu.
11. Par Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu apkures sistēmu
rekonstrukciju.
12. Par deleģējumu SIA „Saldus siltums” rekonstruēt, izbūvēt un
apsaimniekot Saldus pagasta, Lutriņu pagasta un Nīgrandes pagasta Kalnos
esošās katlu mājas un siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Niedres”,
Lutriņu pag., Saldus nov., atsavināšanu publiskā izsolē.
14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Parka iela 2-8, Ezeres pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu.
15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un nomaksas
pirkuma līguma slēgšanu.

16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 3A-40, Saldus izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma uz nomaksu
ar hipotēku slēgšanu.
17. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Parka iela 7”-11, Ēvarži, Novadnieku
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu.
18. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Parka iela 5”-18, Ēvarži, Novadnieku
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu.
19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Parka iela 5”-12, Ēvarži, Novadnieku
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu.
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazpļaviņas”, Zvārdes
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu.
21. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā “Ropji”, Zirņu pag., Saldus nov..
22. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā “Stīgas”, Zirņu pag., Saldus nov..
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa Saldus – Pampāļi posma
(17.54-24.4 km) nodošanu bez atlīdzības Latvijas Valstij Satiksmes
ministrijas personā.
24. Par grozījumu pagastu pārvalžu nolikumos.
25. Par noteikumu “Neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas kārtība”
apstiprināšanu.
26. Par Kursīšu pagasta pārvaldes transporta līdzekļa atsavināšanu.
27. Par saistošiem noteikumiem Nr.11 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus
noteikumus”.
28. Par Lutriņi pagastu pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru
parādu dzēšanu.
29. Par pagasta pārvalžu līgumu slēgšanu ar SIA “Saldus komunālserviss”
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu iekasēšanu.
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem no Saldus
novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda.
31. Par ziedojumu (finanšu līdzekļu) pieņemšanu no SIA „ALFOR”.
32. Par Nīgrandes mūzikas skolas direktora atbrīvošanu no amata.
33. Par Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu
Nr.1“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Saldus novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
34. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba
samaksai vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
pirmsskolas izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs,
pedagogu darba samaksas kārtību no pašvaldības budžeta līdzekļiem un

Saldus novada vispārējās izglītības, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestāžu darbības nosacījumiem Saldus novada pašvaldībā.
35. Par ziedojumu (finanšu līdzekļu) pieņemšanu no SIA „SALDUS
MELIORĀCIJA”.
36. Par Kalnsētas speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
1.§
Par Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darbu
2018. gada vasarā
Saldus novada pašvaldībā iesniegti Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju ierosinājumi un Saldus novada izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolas izglītības
grupas, direktoru ierosinājumi ar saskaņojumiem un pamatojumiem par viņu vadīto iestāžu darbu
vasaras periodā, tas ir laika periodā no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018. gada 31.augustam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un saskaņā ar
Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Noteikt Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
Saldus novada vispārējās izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolu izglītības grupas,
šādu darba laika kārtību 2018. gada vasaras periodā:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

\ Iestādes nosaukums
Jaunlutriņu pamatskola
Lutriņu PII Kāpēcītis
PII Straumīte
Griezīte pirmsskolas gr.
Zaņas pirmsskolas grupa
Pampāļu pamatskola

Saldus pagasta PII
Graudiņš
Saldus spec. PII Cerībiņa
Saldus PII Īkstīte
Saldus PII Pasaciņa
Saldus PII Sienāzītis
Sātiņu pirmsskolas gr.
Saldus PII Zīlīte
Ezeres pamatskola
Kursīšu pamatskola
Rubas pamatskola
Jaunauces pirmsskolas gr.
Vadakstes pirmsskolas gr.

Jūnijs
Strādā 1 grupa
Strādā 2 grupas
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
līdz 22. 06.
*Nestrādā
25.–29.06.
Strādā 3 grupas

Jūlijā
Strādā 1 grupa
*Nestrādā
*Nestrādā
Strādā 1 grupa
*Nestrādā
*Nestrādā

Strādā 1 grupa

Augustā
*Nestrādā
Strādā 2 grupas
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
*Nestrādā
01.–17. 08.
Strādā 1 grupa no
20. 08.
Strādā 3 grupas

Strādā 3 grupas
Strādā 3 grupas
Strādā 6 grupas
Strādā 2 grupas
Strādā 1 grupa
Strādā
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa
*Nestrādā
*Nestrādā

Strādā 2 grupas
*Nestrādā
Strādā 8 grupas
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā

Strādā 2 grupas
Strādā 3 grupas
Strādā 6 grupas
Strādā 2 grupas
Strādā 1 grupa
Strādā
Strādā 1-2 grupas
Strādā 1 grupa
*Nestrādā
*Nestrādā
*Nestrādā

14.
15.
16.

Saldus vidusskola
Striķu sākumskola
Zirņu pamatskola

*Nestrādā
Strādā 1 grupa
Strādā 1 grupa

*Nestrādā
*Nestrādā
Strādā 1 grupa

*Nestrādā
*Nestrādā
Strādā 1 grupa

*Nestrādā – iestādē netiek pieņemti bērni un nodrošināta pirmsskolas izglītības
programmas apguve.

2. Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un
Saldus novada vispārējo izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolu izglītības grupas,
direktoriem savlaicīgi brīdināt audzēkņu vecākus par iestāžu darbu 2018. gada
vasaras periodā.
Lēmums nosūtāms: Izglītības pārvaldei, Lēmumā norādītām skolām un pirmsskolas izglītības
iestādēm, un pagastu pārvaldēm.

2.§
Par grozījumiem Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikumā
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 11.maijā saņemts un lietvedībā ar Nr.1829/4-34
reģistrēts Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktores 10.05.2018. iesniegums Nr.1-14/46 ar
ierosinājumu- izdarīt grozījumus Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikumā, precizējot
punktus par skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtību un veikt citus redakcionālus
labojumus.
Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlijā apstiprinātā Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskolas (protokols Nr.7, 5.§) nolikuma 63.punkts nosaka, ka - “Grozījumus iestādes
nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai iestādes padomes,
Pedagoģiskās padomes priekšlikuma” un 64.punkts nosaka, ka - “Grozījumus nolikumā izstrādā
iestāde un apstiprina dibinātājs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējas izglītības likuma 9.panta otro daļu un saskaņā ar Saldus
novada domes 2016.gada 7.jūlijā apstiprinātā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas (protokols
Nr.7, 5.§) nolikuma 63. un 64.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izdarīt Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlija Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskolas nolikumā šādus grozījumus:
1.1. svītrot 22.punktā vārdus “ir pagarinātās dienas grupas un”;
1.2. izteikt 45.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.1. Attīstības plānu un grozījumus tajā - saskaņo ar iestādes Pedagoģisko
padomi un dibinātāju, apstiprina direktors”;
1.3. izteikt 45.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.2. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos - saskaņo ar iestādes
pedagoģisko padomi, iestādes padomi un izglītojamo pašpārvaldi, apstiprina
direktors”;

1.4. izteikt 45.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos - apstiprina direktors”;
1.5. izteikt 45.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.5. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajos – saskaņo ar iestādes
pedagoģisko padomi, apstiprina direktors”;
1.6. papildināt 45.6. un 45.7.apakšpunktus ar vārdiem “un grozījumus tajos”
aiz vārda “reglamentu”;
1.7. izteikt 45.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.8. Kārtību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
organizēšanai un grozījumus tajā - saskaņo ar iestādes pedagoģisko padomi,
apstiprina direktors”;
1.8. svītrot 45.9., 45.12., 45.18., 45.19., 45.20., 45.21., 45.22., 45.23., 45.29.,
45.30.apakšpunktus;
1.9. izteikt 45.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.13. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus tajā
saskaņo pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprina direktors”;
1.10. izteikt 45.24.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.24. Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbības kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors”;
1.11. izteikt 45.27.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.27. Bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā – apstiprina direktors”;
1.12. papildināt ar 45.32.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
“45.32. Mācību gada darba plānu un grozījumus tajā - apstiprina direktors”;
1.13. papildināt ar 45.33.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
“45.33. Izglītības programmas- apstiprina direktors, saskaņojot ar pašvaldības
Izglītības pārvaldi un dibinātāju, tās licencē Izglītības kvalitātes valsts dienests.
Grozījumus apstiprina direktors Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Izglītības iestāžu reģistram, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolai un
Izglītības pārvaldei

3.§
Par amata vietu likvidēšanu
Saldus novada dome 2017.gada 24.augustā pieņēma lēmumu “Par pašvaldības izglītības
iestāžu tīkla sakārtošanu un mācību procesa organizēšanu (speciālā izglītībā) Saldus novadā”
(sēdes protokols Nr.14, 4.§), kura 3.punkts noteica: “Ar 2018. gada 31. jūliju likvidēt Saldus
speciālo pirmskolas izglītības iestādi “Cerībiņa”, izglītības iestādes reģ. Nr. 4102901612,
pievienojot to Kalnsētas speciālai internātpamatskolai, kā rezultātā Saldus speciālā pirmskolas
izglītības iestāde “Cerībiņa” beidz pastāvēt”.
2017.gada 19.oktobrī Saldus novada pašvaldība saņēma un lietvedībā ar Nr.3961/4-37 reģistrēja
19.10.2017. Izglītības un zinātnes ministrijas e-vēstuli Nr.01-14e/3935 “Par saskaņojumu”, kur
3.punktā teikts, ka IZM Saskaņo “Saldus speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
likvidāciju, pievienojot to Kalnsētas speciālajai internātpamatskolai”.

Saldus novada dome 2018.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu “Par Saldus Vakara
vidusskolas likvidēšanu un mācību procesa organizēšanu Saldus vidusskolā” (sēdes protokols
Nr.1, 11.§), kura 1.punkts noteica: “Likvidēt Saldus Vakara vidusskolu ….”, izglītības iestādes
reģ. Nr. 4114900079, un šo likvidācijas procesu pabeigt līdz 2018.gada 31.jūlijam.
2018.gada 5.martā Saldus novada pašvaldība saņēma un lietvedībā ar Nr.899/4-34 reģistrēja
05.03.2018. Izglītības un zinātnes ministrijas e-vēstuli Nr.4-7e/2018/740 “Par saskaņojumu”,
kurā IZM dara zināmu, ka Saskaņo “…Saldus Vakara vidusskolas likvidāciju līdz 2018.gada
31.jūlijam”.
Tā kā Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi abus iepriekš minētos domes
lēmumus par abu minēto pašvaldības izglītības iestāžu likvidāciju, līdz ar ko jālikvidē Saldus
speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” vadītājas amata vieta un Saldus Vakara
vidusskolas direktora amata vieta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts
(J.LEVICS), Saldus novada dome nolemj:
Likvidēt 2018.gada 31.jūlijā Saldus novada pašvaldības likvidējamās
izglītības iestādēs šādas amatu vietas:
1. Saldus novada pašvaldības speciālās pirmskolas izglītības iestādes
“Cerībiņa” vadītāja amata vietu.
2. Saldus Vakara vidusskolas direktora amata vietu.
Lēmums nosūtāms: Saldus SPII „Cerībiņa”, Saldus Vakara vidusskola, Izglītības pārvaldei,
pašvaldības finanšu un administratīvai nodaļām

4.§
Par Saldus speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” vadītājas
atbrīvošanu no amata
Ar Saldus novada domes 24.08.2017. lēmuma “Par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanu un mācību procesa organizēšanu (speciālā izglītībā) Saldus novadā” (sēdes
protokols Nr.14, 4.§) 3.punktu Saldus speciālā pirmskolas izglītības iestāde “Cerībiņa” tiek
pievienota jaundibinātai pašvaldības izglītības iestādei - Kalnsētas speciālai internātpamatskolai,
kā rezultātā Saldus speciālā pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” beidz pastāvēt, līdz ar to
tiek likvidēta minētās izglītības iestādes vadītāja amata vieta.
Izglītības un zinātnes ministrija ar 2017.gada 19.oktobra e-vēstuli Nr.01-14e/3935 ir
saskaņojusi Saldus speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” pievienošanu jaundibinātai
izglītības iestādei.
Ar 2018.gada 24.maija Saldus novada domes lēmuma “Par amata vietu likvidēšanu”
(sēdes protokols Nr.7, …§) 1.punktu tika likvidēta Saldus speciālās pirmskolas izglītības iestādes
“Cerībiņa” vadītāja amata vieta.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
9) iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus……. “.

Savukārt, Izglītības likums nosaka, ka pašvaldība “pieņem darbā un atbrīvo no darba tās
padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, …….. saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE,
R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti (A.HERINGS,
I.ŪDRA), Saldus novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no Saldus speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
vadītājas amata Vairu MEIJERI, personas kods …., sakarā ar izglītības iestādes un
amata vietas likvidēšanu.
2. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu nodrošināt pašvaldības
izpilddirektoram Kristapam OSIM.
Lēmums nosūtāms: IZM, Vairai MEIJEREI, Izglītības pārvaldei, pašvaldības izpilddirektoram,
administratīvajai un finanšu nodaļām

5.§
Par Saldus Vakara vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata
Ar Saldus novada domes 25.01.2018. lēmumu “Par Saldus Vakara vidusskolas
likvidēšanu un mācību procesa organizēšanu Saldus vidusskolā” (sēdes protokols Nr.1, 11) tika
likvidēta pašvaldības izglītības iestāde - Saldus Vakara vidusskola, līdz ar to tiek likvidēta
minētās izglītības iestādes direktora amata vieta.
Izglītības un zinātnes ministrija ar 2018.gada 5.marta e-vēstuli Nr.4-7e/2018/740 ir
saskaņojusi Saldus Vakara vidusskolas likvidāciju.
Ar 2018.gada 24.maija Saldus novada domes lēmuma “Par amata vietu likvidēšanu”
(sēdes protokols Nr.7, …§) 2.punktu tika Saldus Vakara vidusskolas direktora amata vieta.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
9) iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus……. “.
Savukārt, Izglītības likums nosaka, ka pašvaldība “pieņem darbā un atbrīvo no darba tās
padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, …….. saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS),
PRET – nav; ATTURAS – 3 deputāti (A.HERINGS, J.LEVICS, I.ŪDRA), Saldus
novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no Saldus Vakara vidusskolas direktores amata Džinetu
RUBULI, personas kods …., sakarā ar izglītības iestādes un amata vietas
likvidēšanu.
2. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu nodrošināt pašvaldības

izpilddirektoram Kristapam OSIM.
Lēmums nosūtāms: IZM, Džinetai RUBULEI,
izpilddirektoram, administratīvajai un finanšu nodaļām

Izglītības

pārvaldei,

pašvaldības

6.§
Par Saldus pirmskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītājas
atbrīvošanu no amata
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 7.maijā ir saņemts un lietvedībā ar Nr.288/6-3
reģistrēts Saldus pirmskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītājas Lilitas UKAVICAS
03.05.2018. iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no vadītājas, izglītības metodiķes amata
pienākumiem uz pašas vēlēšanos.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai novada dome
var “iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ……” , tātad, pirms tiek
izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Lilitu UKAVICU novada domei jālemj par viņa
atbrīvošanu no Saldus pirmskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītājas amata.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbrīvot 2018.gada 4.jūnijā no amata Saldus pirmskolas izglītības iestādes
“Sienāzītis” vadītāju Lilitu UKAVICU, personas kods …., sakarā ar iesniegumu
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
2. Lēmuma izpildi un kontroli nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram
Kristapam OSIM.
Lēmums nosūtāms: IZM, Lilitai UKAVICAI,
izpilddirektoram, administratīvajai un finanšu nodaļām

Izglītības

pārvaldei,

pašvaldības

7.§
Par Saldus novada domes apbalvojuma „Saldus novada domes Goda raksts”
piešķiršanu
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 15.maijā ir saņēmusi un lietvedībā ar nr.3619/4-34
reģistrējusi Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas (turpmāk tekstā- Skola) direktores
14.05.2015.iesniegumu Nr.1-15/48 ar Skolas kolektīva ierosinājumu par Saldus novada domes
apbalvojuma „Saldus novada Goda raksts” piešķiršanu Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas
sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotājai Vinetai ĒBERLIŅAI, personas kods …..
Domes apbalvojums „Saldus novada domes Goda raksts” ierosināts piešķirt par pedagoģiskā
darba ieguldījumu skolēnu zināšanu, radošo spēju attīstīšanā un skolas tēla veidošanā un
apbalvojumu pasniegt 2017./2018.mācību gada beigšanas skolas svinīgajā pasākumā.
Apbalvojamā: Vineta ĒBERLIŅA ir Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas sākumskolas,
mājturības un tehnoloģiju skolotāja.
Nīgrandes pamatskolā un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā nostrādāti vairāk kā 40 darba gadi
(Nīgrandes pamatskola ir vienīgā darbavieta). Skolotāja Vineta ĒBERLIŅA ar savu darbu un

attieksmi pret kolēģiem, skolēniem, skolēnu vecākiem un sabiedrību ir ieguvusi līdzcilvēku
cieņu. Skolotāja aktīvi iesaistās izglītības iestādes tēla veidošanā. Atraktīvi, interesanti un
kvalitatīvi ir veidotie audzināmās klases priekšnesumi, tērpu kolekciju parādes un izstādes.
Skolotāja Vineta ĒBERLIŅA ir ilggadēja sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja. Ievērojot
valsts noteiktās prasības, viņas vadībā ir izstrādāta vienota vērtēšanas sistēma sākumskolā
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā. Skolotāja dalās ar savu pieredzi metodiskajā darbā. Ir
uzkrāts bagātīgs metodisko materiālu klāsts dažādos mācību priekšmetos. Ar šo veikumu ir
iepazīstināti gan kolēģi skolā, gan citi novada pedagogi. Kvalitatīvs darbs ir skolotājas dzīves
moto. Ar mērķtiecīgu darbību, ar pārliecību par darāmā lietderību iedvesmo bērnus līdzdarboties
un sasniegt kvalitatīvu rezultātu, gūt gandarījumu par veikumu. Skolotājas garajā darbā ir bijuši
ļoti daudz sasniegumu un panākumu gan vietējā, gan valsts mērogā. Regulāri sagatavo skolēnus
un gūst panākumus pētniecisko darbu lasījumos novadā gan sākumskolas, gan pamatskolas
posmā, starpnovadu sākumskolas, kā arī mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, skatēs.
Pēdējie ievērojamākie sasniegumi ir saistīti ar radošo darbību:
Ar tērpu kolekcijām „Maija un Paija”, „Rakstu raksti” piedalījusies Latvijas skolu un jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Par kolekciju „Maija un Paija”, saņemts IZM sudraba diploms;
Astoņu gadu garumā piedalījusies Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Es
dzīvoju pie jūras”. Audzēkņu veidotie darbi saņēmuši gan bronzas medaļa par darbu „Saksafons
un jūra”, gan zelta medaļa, saņemti diplomi un pateicības.
Ar labiem rezultātiem skolotājas sagatavotās audzēknes startējušas Neklātienes un Klātienes
valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs. 12. Klātienes valsts mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē „Rudens” iegūta 4.vieta.
2012.gadā ieguvusi nomināciju “Gada Skolotājs” un A/S „Swedbank” balvu.
Ar savu pašaizliedzīgo darbību ir labs piemērs skolēniem, kam tiek mācīts mīlēt savu zemi,
saudzēt visu sev apkārt, cienīt savu ģimeni un būt atbildīgam par savu darbu.
Kolēģi par Vinetu ĒBERLIŅU saka, ka viņa ir sirds cilvēks, ļoti laipna atsaucīga, izpalīdzīga, ar
lielu atbildības sajūtu, akurāta un precīza, ar dāsnu sirdi, neraugoties uz lielo aizņemtību vienmēr
atrod laiku, lai uzklausītu, kurzemniece, kam patīk Liepāja, kur smeļas ideju un spēku savam
darbam, skolotāja ar lielo burtu, ar augstu morālo stāju, precizitāti, kas apvienots ar sirds siltumu,
izpalīdzību un līdzcietību.
Saskaņā ar Saldus novada domes nolikuma „Par Saldus novada domes apbalvojumiem”
15. un 15.1.punktiem, 18. un 18.1.punktiem un 19.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Piešķirt Vinetai ĒBERLIŅAI, personas kods …., Saldus novada domes
apbalvojumu „Saldus novada domes Goda raksts” par pedagoģiskā darba
ieguldījumu skolēnu zināšanu, radošo spēju attīstīšanā un skolas tēla veidošanā
2. Saldus novada domes apbalvojumu Vinetai ĒBERLIŅAI pasniegt
2017./2018.mācību gada beigšanas skolas svinīgajā pasākumā.
Lēmums nosūtāms: L.ŠLANKAI (Goda raksta sagatavošanai) un Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskolai

8.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Saldus novada pašvaldība plāno nodrošināt iedzīvotājiem jaunus sociālos pakalpojumus:
atbalsta dzīvokļa pakalpojums un īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums. Saldus novada
domes 2010.gada 29.jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”, ir tikuši grozīti sešas reizes un vēl
precizēti divas reizes, pievienojot jaunus sociālos pakalpojumus, noteikumu teksts nav ērti
lietojams. Ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas regulē Saldus novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo
daļu, Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9 “Par Saldus novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” (noteikumi
pielikumā).
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
Saldus novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevumā.
Lēmums nosūtāms: VARAM, pašvaldības administratīvai nodaļai, p/a “Sociālais dienests”

9.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
(iesniedz: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
ziņo: I.VANAGA, Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas priekšsēdētāja)
Saldus novada pašvaldības īpašumā ir neizīrēts dzīvoklis “Kaļķi”-1, Nīgrandes
pagastā, Saldus novadā. Pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā Nr.3 “Sociālo dzīvokļu izīrēšana” ir reģistrēta persona, kura vēlas īrēt šo dzīvokli. Lai
varētu to izīrēt un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu, dzīvojamajai telpai ir nepieciešams
noteikt sociālā dzīvokļa statusu. Lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu ir tiesīga
pieņemt Saldus novada dome.
Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,

I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim “Kaļķi”-1, Nīgrandes pagastā,
Saldus novadā.
Lēmums nosūtāms: Nīgrandes pagasta pārvaldei, Saldus novada p/a “Sociālais dienests”

10.§
Par “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija”
Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā” apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu
Saldus novada dome 2016.gada 7.jūlija sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu bijušās dārzkopības sabiedrības Aronija teritorijai” (sēdes protokols Nr.7.,
11.§).
2017.gada 30.martā Saldus novada dome pieņēma lēmumu “Par grozījumiem Saldus
novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmumā Nr. 7, 11.§ “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
bijušās dārzkopības sabiedrības Aronija teritorijai””, ar kuru tika grozīts lokālplānojuma bijušās
dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijai darba uzdevums.
2017.gada 24.augusta Saldus novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par
lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijai 1. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.14., 8.§),
publiskās apspriešanas termiņu nosakot no 04.09.2017. līdz 01.10.2017.
2017.gada 28.decembra Saldus novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (sēdes
protokols Nr. 21., 10.§) “Par lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija”
teritorijai 1.redakcijas noraidīšanu un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata
tika sagatavota lokālplānojuma 2. redakcija.
2018.gada 22.marta Saldus novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par
“Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus
pagastā, Saldus novadā” 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai” (sēdes protokols Nr.4., 12.§), publiskās apspriešanas termiņu nosakot no
03.04.2018. līdz 30.04.2018.
2018.gada 9.maijā notika sanāksme, kurā tika izskatīti lokālplānojuma 2.redakcijas
publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Visi saņemtie
atzinumi bija pozitīvi. No iedzīvotājiem iesniegumi netika saņemti.
2018.gada 11.maijā Saldus novada būvvaldes sēdē (sēdes protokols Nr.24§5.p.1) tika
izskatīts jautājums par “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija”
Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā” 2.redakcijas apstiprināšanu par galīgo
redakciju, un pieņemts lēmums atbalstīt “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības
teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā” 2.redakcijas apstiprināšanu
par galīgo redakciju un virzīt jautājumu “Par “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības
teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā” apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu” izskatīšanai Saldus novada domes teritoriālajā komitejā.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un 2014.gada
14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 3., 88.1. un 91. punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,

I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt “Lokālplānojumu bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai
“Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā”.
2. Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija”
Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus un grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais zonējums”
apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Lokālplānojuma bijušās
dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā,
Saldus novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
3. Lēmumu par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas ievietot Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.saldus.lv .
4. Divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicēt
paziņojumu par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Saldus Zeme” un Saldus novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv .
5. Saistošie noteikumi Nr.10 “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības
sabiedrības teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā”
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir
īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā
minētās darbības.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai un Būvvaldei

Dokumentu piekļuves vieta:
https://makonis.saldus.lv/owncloud/index.php/s/yrSP4qypAuCCu4I
11.§
Par Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu apkures sistēmu
rekonstrukciju
Pamatojoties uz Saldus novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22.septembrī izdoto
rīkojumu Nr.385-r par darba grupu energopārvaldības pasākumu efektivitātes veicināšanai,
izanalizējot apkures sistēmas finanšu un efektivitātes rādītājus un, ņemot vērā izmaksu
pieaugumu pret 2017.gadu valstī noteiktās minimālās darba algas kāpumu, kā arī koksnes
(malkas) izmaksām 2018.gadā, ierosina novada domei investēt līdzekļus siltumapgādes sistēmas
uzlabošanā un veikt rekonstrukcijas darbus šādās pagastu pārvalžu teritorijā esošajās pašvaldības
publiskajās ēkās:

1. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē- Jaunlutriņos pagasta pārvaldes
administrācijas ēka, bibliotēka un Jaunlutriņu pamatskolas struktūrvienībā PII “Vāverīte”
(Upes ielā 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.);
2. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē- Šķēdē “Šķēdes pakalpojumu
centrs” (Skolas ielā 11, Šķēdes pag., Saldus. nov.);
3. Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” struktūrvienība Sociālās
aprūpes centrs „Ābeles” Lutriņu pagastā (“Ābeles”, Lutriņu pag. Saldus nov.)
Informatīvie dati pielikumā.
Energoefektīvu pasākumu īstenošana atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.2020.gadam stratēģiskā mērķa – SM3 rīcības virziena “Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai
draudzīgas dzīves, darba un atpūtas telpas veidošana un attīstība”,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ,
A.HERINGS,
J.LEVICS,
M.MEDNIS,
R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE,
R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti
(D.KONUŠEVSKIS, I.ŪDRA), Saldus novada dome nolemj:
1. Investēt līdz 105 000,00 euro (viens simts pieci tūkstoši euro)
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā;
2. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 105 000,00 euro (viens simts pieci tūkstoši
euro) 2018. gadā ar termiņu līdz 10 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu
sākot ar 2019.gadu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi
vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada
22.februāra lēmumu “Par Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu apkures
sistēmu rekonstrukciju” (sēdes protokols Nr.3, 18.§).
Lēmums nosūtāms Attīstības nodaļai, finanšu nodaļai, saimniecības nodaļai, attiecīgajām
pagastu pārvaldēm

12.§
Par deleģējumu SIA „Saldus siltums” rekonstruēt, izbūvēt un apsaimniekot
Saldus pagasta, Lutriņu pagasta, Nīgrandes pagasta un Pampāļu pagasta
katlu mājas un siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu
Pamatojoties uz Saldus novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22.septembrī izdoto
rīkojumu Nr.385-r par darba grupu energopārvaldības pasākumu efektivitātes veicināšanai,
izanalizējot apkures sistēmas finanšu un efektivitātes rādītājus un, ņemot vērā izmaksu pieaugumu
pret 2017.gadu valstī noteiktās minimālās darba algas kāpumu, koksnes izmaksām 2018.gadā, kā arī
izanalizējot apkures sistēmas finanšu un efektivitātes rādītājus (Informatīvie dati pielikumā):
1. Saldus pagastā Sporta nams (Vienības ielā 14, Druva, Saldus pag., Saldus nov.), pagasta
pārvaldes administrācijas ēka, t.sk. Kultūras nams (Vienības ielā 15/17, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov.), un PII “Graudiņš” (Dārza ielā 1, Druva, Saldus pag., Saldus nov.);
2. Lutriņu pagastā Lutriņu pamatskola (Skolas ielā 1, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.) un
Lutriņu klubs (Skolas ielā 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.);

3. Nīgrandes pagastā Kalnu vidusskola, t.sk. skolas internāts/viesnīca, Kalnu kultūras centrs,
Nīgrandes mūzikas skola (adreses: Kalnu iela 2 un 4 un 6, Kalnos, Nīgrandes pag., Saldus
nov.) un Nīgrandes pagasta Kalnu ciema PII “Griezīte” (Komunāra ielā 8, Kalni, Nīgrandes
pag, Saldus nov.);
4. Nīgrandes pagastā Nīgrandes pagasta pārvaldes administrācijas ēka (Ventas ielā 2,
Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.) un PII “Straumīte” ( Burtnieku ielā 2, Nīgrande,
Nīgrandes pag., Saldus nov.);
5. Pampāļu pagasta, PII “Pumpuriņi” (“Pumpuriņi”, Pampāļu pag., Saldus nov.),
ierosina novada domei siltumapgādes sistēmu rekonstruēšanu, izbūvi un pēc tam arī
apsaimniekošanu deleģēt novada pašvaldībai piederošai kapitālsabiedrībai Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “SALDUS SILTUMS”, vien.reģ.nr.48503003963.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā arī siltumapgādes jomā, ir viena no pašvaldības
autonomām funkcijām.
Lai pašvaldības kapitālsabiedrība varētu veikt šajā lēmumā norādītos uzdevumu, novada
domei jādod pilnvarojums SIA “Saldus siltums” tiesības ņemt aizņēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar
Energoefektīvu pasākumu īstenošana atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam
stratēģiskā mērķa – SM3 rīcības virziena “Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas dzīves,
darba un atpūtas telpas veidošana un attīstība”,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts
(I.ŪDRA), Saldus novada dome nolemj:
1. Deleģēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS”,
vien.reģ.nr.48503003963, rekonstruēt un izbūvēt siltumapgādes sistēmas:
1.1. Saldus pagastā Sporta nams (Vienības ielā 14, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov.), pagasta pārvaldes administrācijas ēka, t.sk. Kultūras nams (Vienības
ielā 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.), un PII “Graudiņš” (Dārza ielā 1,
Druva, Saldus pag., Saldus nov.);
1.2. Lutriņu pagastā Lutriņu pamatskola (Skolas ielā 1, Lutriņi, Lutriņu
pag., Saldus nov.) un Lutriņu klubs (Skolas ielā 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus
nov.);
1.3. Nīgrandes pagastā Kalnu vidusskola, t.sk. skolas internāts/viesnīca,
Kalnu kultūras centrs, Nīgrandes mūzikas skola (adreses: Kalnu iela 2 un 4 un 6,
Kalnos, Nīgrandes pag., Saldus nov.) un Nīgrandes pagasta Kalnu ciema PII
“Griezīte” (Komunāra ielā 8, Kalni, Nīgrandes pag, Saldus nov.);
1.4. Nīgrandes pagastā, pagasta pārvaldes administrācijas ēka (Ventas ielā
2, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.) un PII “Straumīte”( Burtnieku ielā 2,
Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.);
1.5. Pampāļu pagasta, PII “Pumpuriņi” (“Pumpuriņi”, Pampāļu pag., Saldus
nov.),
rīkojot projektēšanas (t.sk. autoruzraudzības), būvuzraudzības un būvdarbu
iepirkumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Atļaut Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS”, ņemt
aizņēmumu līdz 515000 euro (pieci simti piecpadsmit tūkstoši euro) kredītiestādē
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas, t.sk. projektēšanas un izbūves darbu

veikšanai ar aizdevuma atmaksas termiņu līdz 10 (desmit) gadiem, rīkojot
iepirkumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
3. Uzdot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS”,
1(viena) mēnešu laikā sagatavot un iesniegt pašvaldības izpilddirektoram
saskaņošanai 1.punktā norādīto uzdevumu izpildes plānu.
4. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS” pārņemt
apsaimniekošanā lēmuma 1.punktā norādītās siltumapgādes sistēmas un nodrošināt
ar siltumenerģiju pēc to rekonstruēšanas un izbūves darbu pabeigšanas katrā
pagastu teritoriālajā vienībā.
5. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS” līdz šī lēmuma
4.punkta izpildei iesniegt domei apstiprināšanai siltumenerģijas tarifu par lēmuma
1.punktā norādīto siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju pagastu teritoriālajā
vienībā.
6. Uzdot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS” lēmumu
izpildīt līdz 2019.gada 31.decembrim.
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai un SIA „Saldus siltums”

13.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Niedres”, Lutriņu
pag., Saldus nov., atsavināšanu publiskā izsolē
Saldus novada pašvaldībā saņemts Lutriņu pagasta pārvaldes 28.09.2017. iesniegums
Nr.3-1.1/177 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 02.10.2017. ar Nr.3684) ar lūgumu atļaut
atsavināt nekustamo īpašumu “Niedres”, Lutriņu pag., Saldus nov., rīkojot publisku izsoli.
Nekustamais īpašums “Niedres”, Lutriņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8466 003 0380,
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8466 003 0380 5.769 ha platībā, reģistrēts
Lutriņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000576952 uz Saldus novada pašvaldības
vārda..
Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par nekustamā īpašuma tirgus
vērtību – 18 500 euro. Novērtēšanas izmaksas – 90.75 euro, kadastrālās uzmērīšanas izmaksas –
665.50 euro, reģistrēšana ZG (kancelejas nodeva) – 28.46 euro.
Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: “(2)
Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas
atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos” un 4.panta pirmo
daļu: “(1) […]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.”
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Niedres”, Lutriņu pag., Saldus nov., atsavināšanu publiskā izsolē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo
daļu, 9.panta otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,

I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Niedres”, Lutriņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8466 003 0380, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8466 003 0380 5.769 ha platībā,
rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 19 300 euro (deviņpadsmit
tūkstoši trīs simti euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles
dalībnieku reģistrācijas maksu 20 euro (divdesmit euro) apmērā.
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldi kā institūciju,
kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
3. Izsoles noteikumos paredzēt šādus nosacījumus:
3.1. izsolē var piedalīties tikai tie izsoles dalībnieki, kuri atbilstoši likuma
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta un 28.1 pantam var būt par
subjektiem darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi un uz kuriem
neattiecas šā likuma 29.pantā noteiktie ierobežojumi;
3.2. gadījumā, ja izsoles pretendentam iegūstot izsolē lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, tās kopplatība pārsniegs likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.3 panta pirmās daļas 1.punktā noteikto lauksaimniecības zemes
platību, izsoles uzvarētājam jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā norādītā likuma
30.1 pantā norādītais iesniegums un dokumentus, kas apliecina personas tiesības
iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Lēmums nosūtāms: Lutriņu pagasta pārvaldei

14.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Parka iela 2-8, Ezeres pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 22.03.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.4; 15.§), Saldus
novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldē 27.04.2018. ir notikusi pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Parka iela 2-8, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 900 0099, izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …., personas kods: ….., nosolītā summa 2300
euro (izsoles sākumcena – 2200 euro).
Izsoles komisija 27.04.2018. apstiprināja izsoles protokolu Nr.10.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem, izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās
austākās summas samaksu pilnā apmērā, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības
naudu - 220 euro, t.i., 2080 euro (AS SEB banka 08.05.2018. ienākošais maksājums Nr.151).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas
samaksas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo un trešo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Parka
iela 2-8, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 900 0099, kas sastāv no telpu
grupas ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0314 001 008 un 364/13780 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala, izsoles
rezultātus (…..).
2. Noteikt …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā
pašvaldības dzīvokļa īpašuma pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā
minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu
nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 2300 euro (divi tūkstoši trīs simti euro)
apmērā;
3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanas;
3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju
Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma Pirkuma līgumu un Nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz …., personas kods: …., vārda.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: ….; Ezeres pagasta pārvaldei

15.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un nomaksas pirkuma
līguma slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 22.02.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.3; 21.§), Saldus
novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldē 13.04.2018. ir notikusi pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8476 900 0047, izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …., personas kods: …., nosolītā summa 4000
euro (izsoles sākumcena – 3900 euro).
Izsoles komisija 13.04.2018. apstiprināja izsoles protokolu Nr.4.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem, izsoles uzvarētājs ir veicis avansa
maksājumu 20% apmērā no nosolītās summas, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības
naudu - 390 euro, t.i., 410 euro (AS SEB banka 13.03.2018. ienākošais maksājums

Nr.RO301926566L02), un izteikusi vēlmi atlikušo summu samaksāt piecu gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas.
Publiskas personas likuma 36.panta trešā daļa nosaka: „Pārdodot publiskas personas
nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par
atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus
0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus
iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava
vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.”.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas
samaksas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo un trešo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ozolu
iela 6-5, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8476 900 0047, kas
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0213 001 005 un
700/12439 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemes gabala, izsoles rezultātus (….).
2. Noteikt …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā
pašvaldības dzīvokļa īpašuma pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā
minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu
nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 4000 euro (četri tūkstoši euro) apmērā un
samaksājama šādā kārtībā:
3.1.1. pircējs pirms līguma noslēgšanas ir samaksājis pārdevējam avansa
maksājumu kā pirmo iemaksu 800 euro (astoņi simti euro) apmērā;
3.1.2. atlikusī pirkuma summa 3200 euro (trīs tūkstoši divi simti euro)
samaksājama 5 (piecu) gadu laikā, sākot ar nākamo mēnesi pēc Pirkuma līguma
noslēgšanas saskaņā ar Maksājumu grafiku;
3.1.3. par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
3.1.4. par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
3.1.5. pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5
(piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju;
3.2. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc visu maksājumu samaksas un
īpašuma tiesību nostiprināšanas uz sava vārda zemesgrāmatā;

3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju
Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma Pirkuma līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: ….; Pampāļu pagasta pārvaldei

16.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 3A-40, Saldus izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma uz nomaksu
ar hipotēku slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 22.03.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 24.§)
09.09.2018. Saldus novada pašvaldībā notika pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 3A40, Saldus izsole.
Izsolē piedalījās viens dalībnieks, kas arī izsoles uzvarētājs – …., nosolītā summa 13 900
euro (izsoles sākumcena 13 400,00 euro).
Izsoles komisija 09.09.2018. sēdē apstiprināja izsoles protokolu.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs veicis avansa maksājuma
samaksu (17.05.2018. AS “Swedbank” maksājuma uzdevums Nr.221).
Saskaņā ar izsoles protokolu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Nākotnes iela 3A-40, Saldus, Saldus nov., kadastra Nr.8401 900 2912, kas sastāv
no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0073 004 012 un 542/23962
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, izsoles
rezultātus (….).
2. Noteikt …., personas kods …., kā Saldus novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Nākotnes iela 3A-40, Saldus, Saldus nov., kadastra Nr.8401
900 2912, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0073
004 012 un 542/23962 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar …., personas kods …., par Saldus novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Nākotnes iela 3A-40, Saldus, Saldus
nov., kadastra Nr.8401 900 2912, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra

apzīmējumu 8401 008 0073 004 012 un 542/23962 kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pārdošanu saskaņā ar Izsoles
noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 13 900 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi
simti euro un 00 centi) apmērā;
3.2. pirkuma cena jāsamaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas šādā kārtībā:
3.2.1. pircējs pirms līguma noslēgšanas ir samaksājis pārdevējam avansa
maksājumu 2 780 euro (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 00 centi)
apmērā;
3.2.2. atlikusī pirkuma summa 11 120 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts
divdesmit euro un 00 centi) jāsamaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā, sākot ar
nākamo mēnesi pēc Pirkuma līguma noslēgšanas saskaņā ar Maksājumu grafiku;
3.2.3. par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
3.2.4. par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
3.2.5. pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms
Maksājumu grafikā noteiktā termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju.
3.3. pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava
vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Saldus
novada pašvaldībai,
3.4. pārdevējam ir tiesība saskaņā ar Civillikuma 2047. – 2053.pantu
nosacījumiem atkāpties no Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku, ja pirkuma
cena (tai skaitā arī procentu maksājumi), šajā līgumā noteiktajos termiņos (arī
starptermiņos) un apmērā nav saņemta, kaut nostiprinājums par Pircēja īpašuma
tiesībām ir veikts, tādā gadījumā pārdevējs pēc savas izvēles var šo tiesību izlietot,
vai prasīt no pircēja Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku izpildīšanu,
3.5. īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos dokumentu
sagatavošanu ar saviem spēkiem un līdzekļiem veic pircējs,
3.6. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs,
3.7. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju,
3.8. pircējs dzīvokļa pārplānošanas un pārbūves darbus veic tikai saskaņā ar
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Pilnvarot pašvaldības juristu Juri SĪLI, personas …., pašvaldības vārdā
parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par minētā
dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu uz …., personas kods …., vārda.
Lēmums nosūtāms ….; Administratīvajai un Finanšu nodaļām.

17.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Parka iela 7”-11, Ēvarži, Novadnieku
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts …. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 06.02.2018. ar Nr.548) ar lūgumu atsavināt īrēto dzīvokli Parka iela 7-11, Ēvarži,
Novadnieku pag., Saldus nov., uz nomaksu ar termiņu uz 5 gadiem.
Dzīvokļa īpašums “Parka iela 7”-11, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra Nr.
8472 900 0239, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 008 0197 001 013 un
637/10200 kopīpašuma domājamām daļām no divām būvēm un zemes gabala, reģistrēts
Novadnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 383 11 uz Saldus novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka:
“(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
šādas personas: 5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā”.
…. atzīstams par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo (dzīvokļa īrnieks, noslēgts beztermiņa īres
līgums).
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 31.§)
apstiprinātiem noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Saldus
novada pašvaldībā” 2.10.punktu, nekustamā īpašuma nosacīto cenu nosaka Komisija, Komisija
nosacītajā cenā iekļaujot nekustamā īpašuma novērtējuma summu, izdevumus par nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu, izdevumus par kadastra
izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību –
900 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda – 90.75 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS
– 114.40 euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) – 14.23 euro.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka:
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.”.
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā
konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar
pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka: „Pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem –
nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma
dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu
zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam.”.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par dzīvokļa īpašuma
“Parka iela 7”-11, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas
noteikšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu.
Izvērtējot šādu nomaksas pirkuma līgumu slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļu
pārdošanā īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Parka iela 7”-11, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra Nr.
8472 900 0239, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 008 0197
001 013 un 637/10200 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes gabala.
2. Noteikt …, personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma pircēju.
3. Slēgt ar …., personas kods: …., nomaksas Pirkuma līgumu par šī lēmuma
1.punktā minētā dzīvokļa pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 1120 euro (viens tūkstotis viens simts
divdesmit euro) apmērā:
3.2. pirkuma cena jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas saskaņā ar Pirkuma līgumam pievienoto Maksājumu grafiku šādā
kārtībā:
3.2.1. pirmā iemaksa ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma cenas
jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas;
3.2.2. atlikusī pirkuma summa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā saskaņā ar
maksājumu grafiku;
3.2.3. par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
3.2.4. par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
3.2.5. pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5
(piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju;
3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes
vadītāju Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā
dzīvokļa īpašuma nomaksas Pirkuma līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: ….; Novadnieku pagasta pārvaldei

18.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Parka iela 5”-18, Ēvarži, Novadnieku
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts ….. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 29.01.2018. ar Nr.420) ar lūgumu atsavināt īrēto dzīvokli Parka iela 5-18, Ēvarži,
Novadnieku pag., Saldus nov., uz nomaksu ar termiņu uz 5 gadiem.
Dzīvokļa īpašums “Parka iela 5”-18, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra
Nr.8472 900 0241, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 008 0111 001 022 un
757/18763 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes
gabala, reģistrēts Novadnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.285 18 uz Saldus novada
pašvaldības vārda.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka:
“(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
šādas personas: 5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā”.
Minētā likuma 45.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka:
“(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par
to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu”.
…. atzīstams par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo (dzīvokļa īrnieks, noslēgts beztermiņa īres
līgums, iesniegta Vienošanās).
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 31.§)
apstiprinātiem noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Saldus
novada pašvaldībā” 2.10.punktu, nekustamā īpašuma nosacīto cenu nosaka Komisija, Komisija
nosacītajā cenā iekļaujot nekustamā īpašuma novērtējuma summu, izdevumus par nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu, izdevumus par kadastra
izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību –
1100 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda – 90.75 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS
– 114.40 euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) – 14.23 euro.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka:
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.”.
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā
konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar
pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka: „Pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem –
nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma
dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu
zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam.”.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par dzīvokļa īpašuma

“Parka iela 5”-18, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas
noteikšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu.
Izvērtējot šādu nomaksas pirkuma līgumu slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļu
pārdošanā īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Parka iela 5”-18, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra
Nr.8472 900 0241, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 008
0111 001 022 un 757/18763 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes gabala.
2. Noteikt …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma pircēju.
3. Slēgt ar …., personas kods: …., nomaksas Pirkuma līgumu par šī lēmuma
1.punktā minētā dzīvokļa pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 1320 euro (viens tūkstotis trīs simti
divdesmit euro) apmērā:
3.2. pirkuma cena jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas saskaņā ar Pirkuma līgumam pievienoto Maksājumu grafiku šādā
kārtībā:
3.2.1. pirmā iemaksa ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma cenas
jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas;
3.2.2. atlikusī pirkuma summa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā saskaņā ar
maksājumu grafiku;
3.2.3. par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
3.2.4. par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
3.2.5. pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5
(piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju;
3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes
vadītāju Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā
dzīvokļa īpašuma nomaksas Pirkuma līgumu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: …..; Novadnieku pagasta pārvaldei

19.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Parka iela 5”-12, Ēvarži, Novadnieku
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts ….. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 22.01.2018. ar Nr.327) ar lūgumu atsavināt īrēto dzīvokli Parka iela 5-12, Ēvarži,
Novadnieku pag., Saldus nov., uz nomaksu ar termiņu uz 5 gadiem.
Dzīvokļa īpašums “Parka iela 5”-12, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra
Nr.8472 900 0240, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 008 0111 001 016 un
776/18763 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes
gabala, reģistrēts Novadnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.285 12 uz Saldus novada
pašvaldības vārda.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka:
“(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
šādas personas: 5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā”.
Minētā likuma 45.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka:
“(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par
to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu”.
….. atzīstama par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo (dzīvokļa īrnieks, noslēgts beztermiņa
īres līgums, iesniegta Vienošanās).
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 31.§)
apstiprinātiem noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Saldus
novada pašvaldībā” 2.10.punktu, nekustamā īpašuma nosacīto cenu nosaka Komisija, Komisija
nosacītajā cenā iekļaujot nekustamā īpašuma novērtējuma summu, izdevumus par nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu, izdevumus par kadastra
izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību –
1200 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda – 90.75 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS
– 114.40 euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) – 14.23 euro.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka:
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.”.
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā
konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar
pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka: „Pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem –
nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma

dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu
zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam.”.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par dzīvokļa īpašuma
“Parka iela 5”-12, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas
noteikšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu.
Izvērtējot šādu nomaksas pirkuma līgumu slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļu
pārdošanā īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Parka iela 5”-12, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra
Nr.8472 900 0240, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 008
0111 001 016 un 776/18763 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes gabala.
2. Noteikt …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma pircēju.
3. Slēgt ar …., personas kods: …., nomaksas Pirkuma līgumu par šī lēmuma
1.punktā minētā dzīvokļa pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 1420 euro (viens tūkstotis četri simti
divdesmit euro) apmērā:
3.2. pirkuma cena jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas saskaņā ar Pirkuma līgumam pievienoto Maksājumu grafiku šādā
kārtībā:
3.2.1. pirmā iemaksa ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma cenas
jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas;
3.2.2. atlikusī pirkuma summa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā saskaņā ar
maksājumu grafiku;
3.2.3. par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
3.2.4. par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
3.2.5. pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5
(piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju;
3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.

4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes
vadītāju Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā
dzīvokļa īpašuma nomaksas Pirkuma līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: …..; Novadnieku pagasta pārvaldei

20.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazpļaviņas”, Zvārdes pag.,
Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma
līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts ….. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 15.12.2017. ar Nr.4724) ar lūgumu atsavināt personai kā pirmpirkuma tiesīgajai nomāto
zemes gabalu – nekustamo īpašumu “Mazpļaviņas”, Zvārdes pag., Saldus nov., kadastra Nr.8498
001 0371 2.4 ha platībā, un lūgumu pilnvarot personu veikt nekustamā īpašuma reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums “Mazpļaviņas”, Zvārdes pag., Saldus nov., kadastra Nr. 8498 001
0371, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8498 001 0371 2.17 ha platībā, reģistrēts
Zvārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577057 uz Saldus novada pašvaldības
vārda.
Saskaņā ar Zvārdes pagasta padomes 19.04.2007. sēdes lēmumu (prot. Nr.5; 1.§) ….
izbeigtas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8498 001 0371 (“Pļaviņas”, Zvārdes pag.)
lietošanas tiesības un noteiktas nomas pirmtiesības uz šo zemes gabalu.
25.04.2007. noslēgts zemes nomas līgums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka:
“(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
šādas personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt
zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.”
…. ir atzīstama par zemes gabalu pirmpirkuma tiesīgo personu (izbeigtas zemes
lietošanas tiesības, noteiktā termiņā noslēgts zemes nomas līgums).
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka:
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.”.
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 31.§)
apstiprinātiem noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Saldus
novada pašvaldībā” 2.10.punktu, nekustamā īpašuma nosacīto cenu nosaka Komisija, Komisija
nosacītajā cenā iekļaujot nekustamā īpašuma novērtējuma summu, izdevumus par nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu, izdevumus par kadastra
izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs noteicis nekustamā īpašuma tirgus vērtību - 5900
euro. Novērtēšanas izmaksas - 72.60 euro un nekustamā īpašuma reģistrēšana Zemesgrāmatā

(kancelejas nodeva) - 28.46 euro. Saskaņā ar pašvaldības izsniegto pilnvaru, persona par saviem
līdzekļiem ir veikusi zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu.
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā
konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar
pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Mazpļaviņas”, Zvārdes pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja
un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 9.panta otro daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Mazpļaviņas”, Zvārdes pag., Saldus nov., kadastra Nr. 8498 001 0371,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8498 001 0371 2.17 ha platībā.
2. Noteikt …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma pircēju.
3. Slēgt ar …., personas kods: …., Pirkuma līgumu par šī lēmuma 1.punktā
minētā nekustamā īpašuma pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus
nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 6001 euro (seši tūkstoši viens euro) apmērā;
3.2. pirkuma cena jāsamaksā viena mēneša laikā no Pirkuma līguma
noslēgšanas;
3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.4. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz
sava vārda Zemesgrāmatā.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Zvārdes pagasta pārvaldes vadītāju
Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma Pirkuma līgumu un Nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz …., personas kods: …., vārda.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: ……; Zvārdes pagasta pārvaldei

21.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā “Ropji”, Zirņu pag., Saldus nov.
Pašvaldībā saņemts …... iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā
07.05.2018. ar Nr.1759) ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldībai piederošo zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 8496 006 0350.
Nekustamais īpašums “Ropji”, Zirņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8496 004 0350,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 004 0350 0.8 ha platībā, dzīvojamās
mājas un saimniecības ēkas, nav reģistrēts ZGR, zemes gabals piekrīt pašvaldībai.
Nekustamais īpašums …., Zirņu pag., Saldus nov., kadastra Nr….., sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem …. (0.9 ha) un …. (1.8 ha), reģistrēts Zirņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā …. un …., vārda.
Saskaņā ar Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu,
bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar
līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu
tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz
tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var
tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt uz Finanšu komiteju lēmuma projektu par reālservitūta - ceļa servitūta
nodibināšanu pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Ropji”, Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā
esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8496 004 0350 par labu nekustamā īpašuma ….,
Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu …., slēdzot ceļa
servitūta nodibināšanas līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Civillikuma 1156., 1231. un 1235.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma “Ropji”, Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā esošajā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8496 004 0350 par labu nekustamā īpašuma
…., Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu …., piešķirot tiesību uz braucamo pus ceļu aptuveni 212 m garumā un
3 m platumā robežu shēmā …. iezīmētajā kalpojošā nekustamā īpašuma daļā
(izstrādājot braucamā ceļa projektu, ceļa parametri var tikt precizēti un mainīti).
2. Noslēgt līgumu ar …., reģistrācijas Nr…., par šī lēmuma 1.punktā
noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, līgumā iekļaujot nosacījumu,
ka pienākums uzturēt (apsaimniekot) un labot ierīkoto braucamo ceļu ir zemes
īpašniekam, kuram par labu ceļa servitūts tiek dibināts, kā arī tam ir tiesības uz
sava rēķina un, saņemot saskaņojumu no pašvaldības, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības, ierīkot un veikt braucamā ceļa uzlabojumus, nemainot tā
funkcionālo nozīmi.
3. Pilnvarot Zirņu pagasta pārvaldes vadītāju Saldus novada pašvaldības
vārdā parakstīt Servitūta nodibināšanas līgumu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: ….; Zirņu pagasta pārvaldei

22.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā “Stīgas”, Zirņu pag., Saldus nov.
Saldus novada pašvaldībā saņemts ….. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 13.04.2018. ar Nr.1458) ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldībai piederošo
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8496 006 0246.
Nekustamais īpašums “Stīgas”, Zirņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8496 008 0077,
sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8496 006 0246, 8496 007 0870,
8496 008 0372 un 8496 006 0244 un vienas ēkas (būves), nav reģistrēts zemesgrāmatā, piekrīt
pašvaldībai.
Nekustamais īpašums …., Zirņu pag., Saldus nov., kadastra Nr….., sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu …. un …. un vienas ēkas (būves), reģistrēts Zirņu
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr….. uz …., personas kods …., vārda.
Saskaņā ar Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu,
bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar
līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu
tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz
tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var
tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 10.05.2018.
sēdē nolēma virzīt uz Finanšu komiteju lēmuma projektu par reālservitūta - ceļa servitūta
nodibināšanu pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Stīgas”, Zirņu pag., Saldus nov.,
sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8496 006 0246 par labu nekustamā
īpašuma …., Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8496 006 0071, slēdzot ceļa servitūta nodibināšanas līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Civillikuma 1156., 1231. un 1235.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma “Stīgas”, Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā esošajā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8496 006 0246 par labu nekustamā īpašuma
…., Zirņu pag., Saldus nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu …., piešķirot tiesību uz braucamo pus ceļu aptuveni 26 m garumā un
3 m platumā robežu shēmā (….) iezīmētajā kalpojošā nekustamā īpašuma daļā
(izstrādājot braucamā ceļa projektu, ceļa parametri var tikt precizēti un mainīti).

2. Noslēgt līgumu ar …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā
noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, līgumā iekļaujot nosacījumu,
ka pienākums uzturēt (apsaimniekot) un labot ierīkoto braucamo ceļu ir zemes
īpašniekam, kuram par labu ceļa servitūts tiek dibināts, kā arī tam ir tiesības uz
sava rēķina un, saņemot saskaņojumu no pašvaldības, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības, ierīkot un veikt braucamā ceļa uzlabojumus, nemainot tā
funkcionālo nozīmi.
3. Pilnvarot Zirņu pagasta pārvaldes vadītāju Saldus novada pašvaldības
vārdā parakstīt Servitūta nodibināšanas līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: ….; Zirņu pagasta pārvaldei

23.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa Saldus – Pampāļi posma
(17.54-24.4 km) nodošanu bez atlīdzības Latvijas Valstij Satiksmes ministrijas
personā
Saldus novada pašvaldībā saņemts Pampāļu pagasta pārvaldes 26.10.2017. iesniegums
Nr.3-1.1/111 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 26.10.2017. ar Nr.4037) ar lūgumu
pieņemt lēmumu par autoceļa Saldus – Pampāļi posma (17.54-24.40 km) nodošanu bez
atlīdzības valstij.
Saskaņā ar Saldus novada domes 17.06.2010. sēdes lēmumu (prot. Nr.10; 21.§) tika
nolemts uzsākt projektu “Autoceļa “Saldus-Pampāļi” posma rekonstrukcija” Lauku attīstības
programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Saldus
novada pašvaldība 08.06.2011., pamatojoties uz Ministru kabineta 18.06.2011. rīkojumu Nr.209
“Par nekustamā īpašuma “V1180” Pampāļu pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada
pašvaldības īpašumā” (turpmāk – Rīkojums Nr.209), bez atlīdzības pārņēma īpašumā valstij
piekrītošo nekustamā īpašuma (kadastra Nr.8476 002 0054) sastāvā esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8476 002 0054 8.4 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8476 003 0058 3.2 ha platībā, t.i., 11.6 ha kopplatībā un uz tā izbūvēto inženierbūvi – valsts
vietējās nozīmes autoceļa V1180 Saldus – Pampāļi posmu no 17.54 – 24.4 km.
Rīkojuma Nr.209 2.2.apakšpunkts nosaka: “2. Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu šā rīkojuma 1.punktā
minēto valstij piekrītošo nekustamo īpašumu: 2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek
izmantotas šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minētās funkcijas nodrošināšanai”.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka: “(2)
Atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā
par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas
valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes
uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots”.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2018.gada
10.maija sēdē nolēma virzīt uz Finanšu komiteju lēmuma projektu par pašvaldības nekustamā
īpašuma – autoceļa Saldus – Pampāļi posma (17.54-24.4 km) nodošanu bez atlīdzības Latvijas
Valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkcijas, kas noteikta Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 4.2.punktā: „organizēt
un koordinēt transporta un sakaru politikas īstenošanu”, nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
42.panta otro daļu, likuma “Par autoceļiem” 7.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 18.maija
rīkojuma Nr.209 2.2.apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS),
PRET – 2 deputāti (S.BEĻKEVIČS, I.ŪDRA); ATTURAS – nav, Saldus novada
dome nolemj:
1. Nodot bez atlīdzības Latvijas Valstij Satiksmes ministrijas personā
nekustamo īpašumu V1180, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, kadastra Nr.8476
002 0054, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8476 002 0054
8.4 ha platībā un 8476 003 0058 3.2 ha platībā, un uz tā izbūvēto inženierbūvi
(būves kadastra apzīmējums 8476 002 0054 001) – valsts vietējās nozīmes
autoceļa V1180 Saldus – Pampāļi posmu no 17.54 – 24.4 km, valsts autoceļu tīkla
pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai, pēc attiecīga Ministru kabineta rīkojuma
pieņemšanas.
2. Pilnvarot Satiksmes ministriju parakstīt nostiprinājuma lūgumu un veikt
citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma V1180, Pampāļu pag., Saldus
nov., kadastra Nr.8476 002 0054, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Latvijas Valsts
Satiksmes ministrijas personā vārda.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Saldus novada domes 23.11.2017. lēmumu
(prot. Nr.20; 10.§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa Saldus –
Pampāļi posma (17.54-24.4 km) nodošanu bez atlīdzības Latvijas Valstij
Satiksmes ministrijas personā”.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Satiksmes ministrijai, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743; VAS “Latvijas Valsts
ceļi”, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050; Pampāļu pagasta pārvaldei

24.§
Par grozījumu pagastu pārvalžu nolikumos
Saskaņā ar spēkā esošajiem pagastu pārvalžu nolikumiem, pagasta pārvaldes vadītājs var
slēgt zemes nomas līgumus par pašvaldības rīcībā esošās zemes iznomāšanu personisko
palīgsaimniecību vajadzībām uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem, ja zemes nomas maksa noteikta
ar ārējiem normatīviem aktiem.
Ņemot vērā to, ka pagastu pārvalžu vadītāji slēdz visus zemes nomas līgumus uz laiku
līdz 5 gadiem, ir nepieciešams veikt grozījumu pagastu pārvalžu nolikumos, kuri apstiprināti
2009.gada 27.augustā ar Saldus novada domes lēmumu “Par Saldus novada pagasta (-u)
pārvalžu nolikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 2.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 2017.gada
24.augusta Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr.14 “Saldus novada pašvaldības
nolikums” 7. , 8. un 9.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumu 2009.gada 27.augustā Saldus novada domes
apstiprinātos Saldus novada pagastu pārvalžu nolikumos, izsakot 4.2.25.punktu
šādā redakcijā:
“4.2.25. slēdz zemes nomas līgumus par pašvaldības rīcībā esošās zemes
iznomāšanu uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem, ja zemes nomas maksa noteikta ar
ārējiem normatīviem aktiem”.
2. Grozījumi pagastu pārvalžu nolikumos stājas spēkā ar lēmuma
pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Visām pagastu pārvaldēm un pašvaldības administratīvai nodaļai

25.§
Par noteikumu “Neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas kārtība”
apstiprināšanu
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 19.punkts nosaka, ka “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības
zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi
augstāko nomas maksu”, bet noteikumi nenosaka kārtību, kādā veicamas izsoles.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai noteiktu vienotu kārtību zemesgabalu iznomāšanai
Saldus novada pagastu administratīvajās teritorijās, un atvieglotu zemesgabalu nomas maksas
izsoļu organizēšanu, ir nepieciešams pieņemt šos noteikumus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 19.punktu un likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Noteikumus “Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”
(Noteikumi pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Administratīvajai nodaļai, visām pagastu pārvaldēm

26.§
Par Kursīšu pagasta pārvaldes transporta līdzekļa atsavināšanu
Saldus novada pašvaldība 2018.gada 14.maijā saņēma un lietvedībā ar Nr.1860/4-34
reģistrēja Kursīšu pagasta pārvaldes 14.05.2018. iesniegumu Nr.1-14/36 “Par dienesta
transporta līdzekļa atsavināšanu”. Atsavināma vieglā automašīna HONDA CRV, izlaides gads
- 2006, reģistrācijas nr. HT8428, šasijas Nr.SHSRD87606U430313, kura ir sliktā tehniskā
stāvoklī un nav lietošanas kārtībā, atlikusī grāmatvedības uzskaites vērtība ir 0,00 euro.
Iesniegumam pievienots Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta (Sertifikāts AA213)
slēdziens, kurā ir teikts, ka automašīnai būtiski korozijas bojājumi pakaļējam tiltam un ritošajai
daļai, nav pieļaujama tilta šasijas stiprinājuma pārbūve un atjaunošana, bojājumi elektrosistēmā,
kā arī vizuāli un mehāniski bojājumi virsbūvei un to nesošajām sijām. Ņemot vērā automašīnas
slikto tehnisko stāvokli, eksperts ir noteicis automašīnas atlieku vērtību 450,- euro. Automašīnas
ir nepieciešams remonts, bet tas finansiāli ir neizdevīgs un ekonomiski nepamatots- automašīnas
remonta izdevumi var pārsniegt tās nosacīto vērtību.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS,
R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS,
I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atsavināt par brīvu cenu Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošo kustamo mantu – vieglo automašīnu
HONDA CRV, izlaides gads 2006., reģistrācijas nr. HT8428, atlikusī
grāmatvedības uzskaites vērtība Ls 0,00;
2. Noteikt atsavināmās automašīnas nosacīto cenu 450,00 euro (četri simti
piecdesmit euro).
3. Automašīnas pārdošanu organizēt Kursīšu pagasta pārvaldei saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.
4. Ja uz pārdodamo automašīnu būs pietikušies vairāk par vienu pretendentu,
tad uzdot Kursīšu pagasta pārvaldei organizēt pārdodamās automašīnas izsoli starp
šiem pretendentiem.
5. Ja iestājas šī lēmuma 4.punkta nosacījumi, tad pilnvarot Kursīšu pagasta
pārvaldes vadītāju izveidot izsoles komisiju, apstiprināt izsoles noteikumus,
apstiprināt izsoles rezultātus un parakstīt pirkuma līgumu.
6. Ja uz Kursīšu pagasta pārvaldes atsavināmo automašīnu nebūs pieteicies
neviens pretendents vai izsole būs neveiksmīga, atļaut Kursīšu pagasta pārvaldei
atsavināt minēto automašīnu, nododot to metāllūžņos.
7. Iegūtos naudas līdzekļus ieskaitīt Kursīšu pagasta pārvaldes budžetā.
Lēmumu nosūtāms Kursīšu pagasta pārvaldei un Finanšu nodaļai.

27.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.11 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus
noteikumus”
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem
jautājumiem.
Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.1 punkts un 9.punkts
nosaka pašvaldības tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt kārtību, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus.
SIA “SALDUS TIRGUS” ir Saldus novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kur
100% kapitāla daļas pieder Saldus novada pašvaldībai un dibināšanas mērķis – publiska tirgus
izveide un darbības nodrošināšana.
Budžeta un ekonomikas komisija 10.05.2018. sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada
finanšu komitejas sēdē jautājumu par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus noteikumus”
apstiprināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 8.1
punktu un 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus
noteikumus” (noteikumi pielikumā).
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
Saldus novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā.
Lēmums nosūtāms: VARAM; Administratīvajai un finanšu nodaļām; SIA “SALDUS
TIRGUS”

28.§
Par Lutriņi pagastu pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru parādu
dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,

M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izslēgt no Lutriņu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru
parādu:
…..

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāju.
Lēmums nosūtāms: Lutriņu pagasta pārvaldei

29.§
Par pilnvarojumu Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēm sniegt
pakalpojumu – iekasēt maksu par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu un līgumu slēgšanu ar SIA “Saldus komunālserviss”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldes sniegt
pakalpojumu – iekasēt maksu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un
slēgt līgumu ar SIA “Saldus komunālserviss”.
2. Noteikt maksu par šī lēmuma 1.punktā minētā pakalpojuma sniegšanu 1,0
% (viens komats nulle procentu) apmērā no iekasētās naudas summas.
3. Apstiprināt līguma projektu par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu maksas iekasēšanu (Pielikums).
Lēmums nosūtāms: SIA “Saldus komunālserviss”; visām pagastu pārvaldēm

30.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem no Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
1. Biedrība “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ir iesniegusi
organizācijas pieteikumu Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts
24.04.2018. reģistrācijas Nr.1610) projekta “Paplašināsim redzesloku un dzīves kvalitāti”
līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti.
Projekta mērķis: Palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem iekļauties
sabiedriskajās aktivitātes. Paplašināt savas prasmes, zināšanas, redzesloku, kas uzlabotu dzīves

kvalitāti, stiprinātu ģimenes saikni, mazinātu sociālo atstumtību. Gūt jaunus iespaidus, saliedēt
kolektīvu, celt biedrības kapacitāti.
Projekta norises laiks 10.08.2018.-20.09.2018.
Projekta norise: Saldus, Smiltene, Valka.
Projekta kopējās izmaksas – 630,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 330,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” projekta
“Paplašināsim redzesloku un dzīves kvalitāti” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus
novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
1.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti”
virzienam.
1.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” un
finanšu nodaļai
2. Biedrība “Koris Kaprīze” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 24.04.2018. reģistrācijas Nr.1611) projekta
“Lina soma – tautas tērpa papildinājums” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Latvijas Republikas svētku un Saldus novada pašvaldības svētku atbalsta
projekti.
Saldus novada domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem ierosina atbalstīt projektu “Lina soma – tautas tērpa papildinājums” no Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam paredzētajiem
līdzekļiem, jo projekta aktivitātes neparedz svētku svinēšanas procesu. Biedrība “Koris Kaprīze”
2018.gadā nav saņēmusi Saldus novada sabiedrisko organizāciju fonda atbalstu, tādēļ ir
iespējama projekta atbalstīšana no “Vispārīgie projekti” virziena.
Projekta mērķis: Lai veidotos vienots un glīts koptēls, kora Kaprīze dalībniekiem nepieciešams
pieskaņot tautas tērpam atbilstoša materiāla aksesuāru – somu.
Projekta norises laiks 01.06.2018.-15.07.2018.
Projekta norise: Ezere, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 300,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 0,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
2.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Koris Kaprīze” projekta “Lina soma – tautas tērpa papildinājums”
realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada pašvaldību par finansiālu atbalstu
projekta realizācijā.
2.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.
2.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Koris Kaprīze” un finanšu nodaļai
3. Biedrība “Živica” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fondam (saņemts 25.04.2018. reģistrācijas Nr.1637) projekta “Inventāra
iegāde biedrības kapacitātes uzlabošanai” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti.
Projekta mērķis: Stiprināt biedrības materiāli tehnisko bāzi, lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu
darbību un Saldus novada vārda popularizēšanu.
Projekta norises laiks 01.06.2018.-31.07.2018.
Projekta norise: Saldus, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 280,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 280,00 euro;
Līdzfinansējums – 0,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
3.1. Piešķirt līdzfinansējumu 280,00 euro (divi simti astoņdesmit euro nulle
centi) apmērā biedrības “Živica” projekta “Inventāra iegāde biedrības kapacitātes
uzlabošanai” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
3.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.

3.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Živica” un finanšu nodaļai
4. Biedrība “Živica” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fondam (saņemts 25.04.2018. reģistrācijas Nr.1638) projekta “Lai prieks
mājo katrā sirdī” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Latvijas Republikas svētku un Saldus novada pašvaldības svētku atbalsta
projekti.
Projekta mērķis: Stiprināt piederības sajūtu Latvijas valstij un lepnumu par Latviju.
Projekta norises laiks 01.10.2018.-30.11.2018.
Projekta norise: Kapelleru nams, Saldus, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 740,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 440,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
4.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Živica” projekta “Lai prieks mājo katrā sirdī” realizācijai, slēdzot
līgumu ar Saldus novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
4.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Latvijas Republikas svētku un Saldus novada pašvaldības svētku
atbalsta projekti” virzienam.
4.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Živica” un finanšu nodaļai
5. Biedrība “Saldus saulesstīga” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 27.04.2018. reģistrācijas Nr.1656) projekta
“Saldus dzejas filma” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti
Projekta mērķis: Veicināt Saldus novada atpazīstamību, izveidojot dzejas filmu.
Projekta norises laiks 01.07.2018.-31.10.2018.
Projekta norise: Saldus pilsēta.
Projekta kopējās izmaksas – 375,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 75,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
5.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Saldus saulesstīga” projekta “Saldus dzejas filma” realizācijai, slēdzot
līgumu ar Saldus novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
5.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.
5.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Saldus saulesstīga” un finanšu nodaļai
6. Nodibinājums “Lielezeres fonds” ir iesniedzis organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 27.04.2018. reģistrācijas Nr.1665) projekta
“Latvijas simtgades Lāčplēša dienas svinības Ezerē” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Latvijas Republikas svētku un Saldus novada pašvaldības svētku atbalsta
projekti.
Likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām” dienām ir noteikts, ka Lāčplēša diena ir
atceres un atzīmējamā diena, nevis svētku diena, līdz ar to projekts “Latvijas simtgades Lāčplēša
dienas svinības Ezerē” neatbilst virzienam “Latvijas Republikas svētku un Saldus novada
pašvaldības svētku atbalsta projekti”. Saldus novada domes komisija darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības partneriem ierosina atbalstīt projektu “Latvijas simtgades Lāčplēša
dienas svinības Ezerē” no Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda “Vispārīgie
projekti” virzienam paredzētajiem līdzekļiem
Projekta mērķis: Godināt Latvijas valsts neatkarības cīņas, tā veicināt iedzīvotājos valstiskuma
veidošanās apziņu, attīstību un saglabāšanu, veicināt kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju.
Projekta norises laiks 10.06.2018.-30.11.2018.
Projekta norise: Saldus pilsēta.
Projekta kopējās izmaksas – 440,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 140,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
6.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
nodibinājuma “Lielezeres fonds” projekta “Latvijas simtgades Lāčplēša dienas

svinības Ezerē” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
6.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.
6.3. Ja nodibinājums nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Nodibinājumam “Lielezeres fonds un finanšu nodaļai
7. Biedrība “Pa sentēvu pēdām” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 27.04.2018. reģistrācijas Nr.1667) projekta
“Ar Ezeres un Saldus novada vārdu Latvijā!” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti.
Saldus novada domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem ierosina atbalstīt projektu “Ar Ezeres un Saldus novada vārdu Latvijā!” no Saldus
novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda “Organizāciju darbības apmācību atbalsta
projekti” virzienam paredzētajiem līdzekļiem, jo projekta aktivitātes vairāk atbilst šim virzienam.
Projekta mērķis: Veicināt kultūras un kultūrvēsturiskā materiālā un nemateriālā mantojuma
attīstības iespējas Ezerē. Stiprināt biedrības “Pa sentēvu pēdām” biedru un atbalstītāju kapacitāti,
īstenojot apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu kultūras jomā. Veicināt dažādu organizāciju
un indivīdu sadarbību un sadraudzību.
Projekta norises laiks 01.06.2018.-31.08.2018.
Projekta norise: Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuve “Muitas nams”,
Ezere, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 600,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 300,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE,
R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likumu „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, domes deputāts
R.SIPENIEKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Saldus novada dome nolemj:
7.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Pa sentēvu pēdām” projekta “Ar Ezeres un Saldus novada vārdu
Latvijā!” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada pašvaldību par finansiālu
atbalstu projekta realizācijā.
7.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekti” virzienam.
7.3. Ja nodibinājums nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.

Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Pa sentēvu pēdām” un finanšu nodaļai
8. Biedrība “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ir iesniegusi
organizācijas pieteikumu Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts
02.05.2018. reģistrācijas Nr.1718) projekta “Dzīvesprieks un veselība sportojot” līdzfinansējuma
pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti.
Projekta mērķis: Palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem iekļauties
sabiedriskajās aktivitātes. Paplašināt savas prasmes, zināšanas, redzesloku, kas uzlabotu dzīves
kvalitāti, stiprinātu ģimenes saikni, mazinātu sociālo atstumtību. Saliedēt kolektīvu, celt
dalībnieku pašapziņu un biedrības kapacitāti.
Projekta norises laiks 01.07.2018.-30.08.2018.
Projekta norise: Saldus.
Projekta kopējās izmaksas – 300,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 0,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
8.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” projekta
“Dzīvesprieks un veselība sportojot” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
8.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.
8.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” un
finanšu nodaļai
9. Biedrība “Saldus pilsētas pensionāru biedrība” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu
Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 02.05.2018. reģistrācijas
Nr.1719) projekta “Veselības diena atpūtas kompleksā Okeāns - Sātiņos” līdzfinansējuma
pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti.
Projekta mērķis: Saldus pilsētas, Novadnieku un Saldus pagastu senioriem dot iespēju piedalīties
kopīgā sporta dienā, lai apliecinātu senioru varēšanu, dzīves svinēšanu, kopā būšanu, gūtu
ierosmi aktīvāk brīvprātīgi darboties.
Projekta norises laiks 01.08.2018.-05.09.2018.
Projekta norise: Saldus novads, Sātiņi, atpūtas komplekss Okeāns.

Projekta kopējās izmaksas – 404,50 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 104,50 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
9.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Saldus pilsētas pensionāru biedrība” projekta “Veselības diena atpūtas
kompleksā Okeāns - Sātiņos” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
9.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes komisijas
darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.
9.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Saldus pilsētas pensionāru biedrība” un finanšu nodaļai
10. Biedrība “Koris “Saldava”” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 07.05.2018. reģistrācijas Nr.1751) projekta
“Jauktā kora “Saldava” atpazīstamība un vizuālā tēla uzlabošana” līdzfinansējuma
pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti.
Projekta mērķis: Vienādas krāsas T-krekliņu iegāde Saldus novada jauktajam korim “Saldava”,
apdrukājot ar Saldus novada un jauktā kora “Saldava” simboliku.
Projekta norises laiks 01.06.2018.-31.07.2018.
Projekta norise: Saldus pilsēta, Saldus novads, Latvija.
Projekta kopējās izmaksas – 428,00 euro;
Pieprasītais Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 128,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra “Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu”,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
10.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi)
apmērā biedrības “Koris “Saldava”” projekta “Jauktā kora “Saldava” atpazīstamība
un vizuālā tēla uzlabošana” realizācijai, slēdzot līgumu ar Saldus novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.

10.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada Saldus novada domes
komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam.
10.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Koris “Saldava”” un finanšu nodaļai

31.§
Par ziedojumu (finanšu līdzekļu) pieņemšanu no SIA „ALFOR”
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi no komercsabiedrības - SIA „ALFOR”,
reģistrācijas Nr.40003512913, ziedojumu - finanšu līdzekļus 5000,- euro, ar mērķi- ziedojumu
izlietot 2018.gada Saldus novada svētku pasākumu organizēšanai.
Ar 2016.gada 7.jūlija Saldus novada domes lēmumu ir apstiprināti Noteikumi Nr.1 „Par
ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus
novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” (protokols Nr.7, 67.§), saskaņā ar kuriem ir noteikta
vienota kārtība- kā notiek dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un kuros gadījumos slēdzams
līgums par saņemto ziedojumu (arī finanšu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu un saskaņā ar
07.07.2016. Saldus novada domes Noteikumu Nr.1 „ Par ziedojumu un dāvinājumu naudā vai
natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta
iestādēs” 2., 10., 11. un 12.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
R.PETRAVIČA, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS),
PRET – nav; ATTURAS – 3 deputāti (N.BALODE, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS), Saldus novada dome nolemj:
1. Pieņemt no privātās komercsabiedrības SIA „ALFOR”, reģistrācijas
Nr.40003512913, ziedojumu (finanšu līdzekļus) 5000,- euro (pieci tūkstoši euro
00 centi) apmērā.
2. Akceptēt Saldus novada domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA 2018.gada
10.maijā noslēgto Finanšu līdzekļu ziedojuma līgumu Nr.395 ar SIA „ALFOR”.
3. Atbildīgo par ziedojuma izlietojumu atbilstoši Finanšu līdzekļu ziedojumu
līgumā Nr.395 norādītajam mērķim, norīkot Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktori Evu ROZĪTIŅIKITINU.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmumu nosūtāms: SIA „ALFOR”, Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, p/a
“Saldus TIKSC” un Finanšu nodaļai.

32.§
Par Nīgrandes mūzikas skolas direktora atbrīvošanu no amata

Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pārvaldē 2018.gada 10.aprīlī ir saņemts un
lietvedībā ar Nr.2-5/8 reģistrēts Nīgrandes mūzikas skolas direktores Inas KIRŠTEINES
10.04.2018. iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Nīgrandes mūzikas skolas direktores amata
pienākumiem uz pašas vēlēšanos.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai novada dome
var “iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ……” , tātad, pirms tiek
izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Inu KIRŠTEINI novada domei jālemj par viņa atbrīvošanu
no Nīgrandes mūzikas skolas direktores amata.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS,
I.ŪDRA,
I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts
(A.HERINGS), Saldus novada dome nolemj:
1. Atbrīvot 2018.gada 30.jūnijā no amata Nīgrandes mūzikas skolas direktori
Inu KIRŠTEINI, personas kods …., sakarā ar iesniegumu par darba uzteikumu un
darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
2. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu kārtot Nīgrandes pagasta
pārvaldes vadītājai.
3. Lēmuma izpildi un kontroli nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram
Kristapam OSIM.
Lēmums nosūtāms: I.KIRŠTEINEI, Nīgrandes pagasta pārvaldei, Izglītības pārvaldei,
pašvaldības izpilddirektoram, administratīvai un finanšu nodaļām

33.§
Par Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 4
deputāti (S.BEĻKEVIČS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, I.ŪDRA), Saldus
novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12 „Par Saldus novada domes 2018.gada
25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Saldus novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt Saldus novada domes bezmaksas
izdevumā.
Lēmumu nosūtīt: VARAM, Saldus novada pagastu pārvaldēm un finanšu nodaļai

34.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas izglītības,
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs,
pedagogu darba samaksas kārtību no pašvaldības budžeta līdzekļiem un
Saldus novada vispārējās izglītības, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestāžu darbības nosacījumiem Saldus novada pašvaldībā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.un 6.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi’’ 6.punktu un 9.1.,29.2.apakšpunktiem;
05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības
iestādēs” 15.punktu; Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 ”Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības
grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Ministru kabineta 15.07.2016.
noteikumiem Nr.477 ”Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – 3 deputāti
(S.BEĻKEVIČS,
J.LEVICS,
I.ŪDRA);
ATTURAS
–
1
deputāts
(D.KONUŠEVSKIS), Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.2 „ Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales
kārtību pedagogu darba samaksai vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs, pedagogu darba samaksas kārtību no pašvaldības budžeta līdzekļiem un
Saldus novada vispārējās izglītības, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestāžu darbības nosacījumiem Saldus novada pašvaldībā“ (Noteikumi
pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Izglītības pārvaldes
vadītājai Saulcerītei LEVICAI.
Lēmums nosūtāms: Pašvaldības Izglītības pārvaldei, finanšu nodaļai un visām pašvaldības
izglītības iestādēm

35.§
Par ziedojumu (finanšu līdzekļu) pieņemšanu no SIA „SALDUS
MELIORĀCIJA”
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi no komercsabiedrības- SIA „SALDUS
MELIORĀCIJA”, reģistrācijas Nr.48503004009, ziedojumu- finanšu līdzekļus 1000,- euro, ar
mērķi- ziedojumu izlietot 2018.gada Saldus novada svētku pasākumu organizēšanai.
Ar 2016.gada 7.jūlija Saldus novada domes lēmumu ir apstiprināti Noteikumi Nr.1 „Par
ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus
novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” (protokols Nr.7, 67.§), saskaņā ar kuriem ir noteikta

vienota kārtība- kā notiek dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un kādos gadījumos var slēgt
līgumu par saņemto ziedojumu (arī finanšu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu un saskaņā ar
07.07.2016. Saldus novada domes Noteikumu Nr.1 „ Par ziedojumu un dāvinājumu naudā vai
natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta
iestādēs” 2., 10., 11. un 12.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
1. Pieņemt no privātās komercsabiedrības SIA „SALDUS MELIORĀCIJA”,
reģistrācijas Nr. 48503004009, ziedojumu (finanšu līdzekļus) 1000,- euro (viens
tūkstotis euro 00 centi) apmērā.
2. Akceptēt Saldus novada domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA 2018.gada
15.maijā noslēgto Finanšu līdzekļu ziedojuma līgumu Nr.426 ar SIA „ SALDUS
MELIORĀCIJA” ...
3. Atbildīgo par ziedojuma izlietojumu atbilstoši Finanšu līdzekļu ziedojumu
līgumā Nr.426 norādītajam mērķim, norīkot Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktori Evu ROZĪTIŅIKITINU.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmumu nosūtāms: SIA „ SALDUS MELIORĀCIJA”, “Namiķi”, Lutriņu pag., Saldus nov.,
LV-3861, p/a “Saldus TIKSC” un Finanšu nodaļai

36.§
Par Kalnsētas speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
2017.gada 24.augustā Saldus novada dome pieņēma lēmumu “Par pašvaldības izglītības
iestāžu tīkla sakārtošanu un mācību procesa organizēšanu (speciālā izglītībā) Saldus novadā”
(protokols Nr.14, 4.§), kurā tika nolemts- “…dibināt Saldus novada pašvaldības speciālās
pamatizglītības iestādi- Kalnsētas speciālo internātpamatskolu”.
2017.gada 19.oktobrī Saldus novada pašvaldība saņēma un lietvedībā ar Nr.3961/4-37
reģistrēja Izglītības un zinātnes ministrijas 19.10.2017. e-vēstuli Nr.01-14e/3935 “Par
saskaņojumu”, ar kuru novada pašvaldība tika informēta, ka ministrija saskaņo Saldus novada domes
2017.gada 24.augusta lēmumu par Kalnsētas speciālās internātpamatskolas dibināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izstrādāt jaundibinātās izglītības iestādesKalnsētas speciālās internātpamatskolas nolikumu. Jaundibinātās izglītības iestādes nolikums
izstrādāts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Vispārējās izglītības iestādes
paraugnolikumu, kas apstiprināts ar IZM 2014.gada 7.oktobra Rīkojumu Nr.430 „Par Vispārējās
izglītības iestādes paraugnolikuma apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantiem,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,

V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Kalnsētas speciālās internātpamatskolas nolikumu (nolikums
pielikumā).
2. Pilnvarot jaundibināmās Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktori
Vinetu VOVERI veikt nepieciešamās procesuālās darbības Izglītības kvalitātes
valsts dienestā, lai reģistrētu Kalnsētas speciālo internātpamatskolu kā izglītības
iestādi, licencētu mācību programmas un sakārtotu citus normatīvajos aktos
prasītos atbilstošus dokumentus uz jaunās izglītības iestādes vārda.
3. Lēmuma kontroli uzdot pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai
Saulcerītei LEVICAI.
Lēmums nosūtāms: Izglītības kvalitātes valsts dienestam, V.VOVEREI un Izglītības pārvaldei

37.§
Par 28.12.2013. Līguma Nr.822 par teritoriju uzturēšanu un kopšanu Saldus
pilsētā pagarināšanu
Saskaņā ar 27.12.2013. starp Saldus novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību (turpmāk tekstā – SIA) “SALDUS NAMU PĀRVALDE” Deleģējuma līgumu par
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 28.12.2013. ar SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE” tika
noslēgts Līgums Nr.822 par teritoriju uzturēšanu un kopšanu Saldus pilsētā, kur līguma termiņā
beidzas 31.05.2018..
Iepriekš minētā Deleģējuma līguma termiņš beidzas 31.05.2018..
Veicot jauna Deleģējuma līguma projekta saskaņošanu VARAM, saņemts atteikums
saskaņot, jo ministrijas ieskatā deleģēšanas līguma priekšmets nav uzskatāms par pārvaldes
uzdevumu un nevar būt par deleģēšanas līguma priekšmetu, par deleģēšanas līguma projektā
minētajiem apsaimniekošanas un uzturēšanas darbiem ir slēdzami attiecīgi privāttiesiski līgumi.
Saldus novada domes 24.08.2018. saistošo noteikumu Nr.14 “Saldus novada pašvaldības
nolikums” 85.punkts nosaka:
“85. Domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi bez domes
saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus, piegādes līgumus un pakalpojumu līgumus par
naudas summu līdz 10000 euro (desmit tūkstoši euro) un būvdarbu līgumus līdz 20000 euro
(divdesmit tūkstoši euro), pašvaldības apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros.”.
28.12.2013. Līguma Nr.822 par teritoriju uzturēšanu un kopšanu Saldus pilsētā viena
mēneša izmaksas ir apmēram EUR 48 000,00.
Saskaņā ar Saldus novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 11.§)
27.01.20105. ar SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE” tika noslēgts Pilnvarojuma līgums
Nr.108 par Saldus novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Saldus pilsētā.
SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE” ir Saldus novada pašvaldības dibināta
kapitālsabiedrība, kuras viens no darbības mērķiem ir Saldus pilsētas administratīvās teritorijas
apsaimniekošana un uzturēšana un kur 100% kapitāla daļas pieder pašvaldībai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu, kā arī lai nodrošinātu Saldus novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu racionālu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,

V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
Pagarināt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”SALDUS NAMU
PĀRVALDE”, vien.reģ.Nr.48503000168, 28.12.2013. noslēgto Līgumu Nr.822
par teritoriju uzturēšanu un kopšanu Saldus pilsētā līdz 30.06.2018., slēdzot
attiecīgu vienošanos par grozījumiem minētajā līgumā.
Lēmums nosūtāms SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE”; Pašvaldības administratīvajai un
finanšu nodaļām.

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū
2018.gada 24.maijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
Pieņemti ar Saldus novada domes
2018.gada 24.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 8.§)

Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada
25.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Saldus novada pašvaldības nodrošināto
sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un
samaksas kārtību, kā arī lēmumu par Pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saldus novada pašvaldība sniedz Pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā,
ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma
sniedzēja.
3. Tiesības saņemt Pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas
Saldus novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos
noteiktajām personām, ja tās ir nonākušas krīzes situācijā.
4. Saldus novada pašvaldībā Pakalpojumu sniegšana un organizēšana ir uzdota Saldus novada
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra).
5. Aģentūras sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar Saldus novada domes saistošajiem
noteikumiem.
6. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir pienākums
norēķināties par saņemto Pakalpojumu, atbilstoši šajos noteikumos un citos Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

II. Pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība
7. Aģentūra sniedz vai organizē šādus Pakalpojumus:
7.1. aprūpes mājās pakalpojums;
7.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
7.5. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
7.6. atbalsta un pašpalīdzības grupas;
7.7. dienas centru pakalpojumi:
7.7.1. Ģimenes atbalsta dienas centrs;
7.7.2. Dienas centrs “Saulespuķe” ;
7.7.3. Dienas centri pagastu pārvaldēs;
7.8. ģimenes asistenta pakalpojums;
7.9. sociālais darbs Aģentūrā;
7.10. psihologa pakalpojumi Aģentūrā;
7.11. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušām personām ar
atkarības problēmām;
7.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un pieaugušām personām, kuri
cietuši no vardarbības;
7.13. sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem;
7.14. atbalsta dzīvokļa pakalpojums;
7.15. īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums;
7.16. specializētā transporta pakalpojums;
7.17. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem;
7.18. atbalsts personām krīzes situācijās;
7.19. asistenta pakalpojums.
8. Lai saņemtu noteikumu 7.punktā minētos Pakalpojumus, persona (tās likumiskais pārstāvis,
pilnvarotā persona, apgādnieks) ar iesniegumu, kurā norādīta problēma un tās vēlamais
risinājums, vēršas Aģentūrā. 7.7.1 un 7.7.3. punktā minētos pakalpojumus personas saņem
bez iesnieguma iesniegšanas;
9. Aģentūra 10 (desmit) darba dienu laikā pēc personas iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas:
9.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā Pakalpojuma;
9.2. izvērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli;
9.3. ja nepieciešams, veic sadzīves apstākļu apsekošanu Pakalpojuma pieprasītāja
dzīvesvietā;
9.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sadarbībā ar personu sastāda
individuālu sociālās rehabilitācijas plānu;
9.5. pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu, nosakot Pakalpojumu veidu un
apmaksas apmēru, vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt Pakalpojumu, lēmumā
norādot atteikuma pamatojumu, tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
III. Aprūpes mājās pakalpojums
10. Aprūpe mājās pakalpojums tiek regulēts saskaņā ar Saldus novada domes saistošajiem
noteikumiem.

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
11. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir
Pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu
vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un nodrošināt savas
pamatvajadzības, kā arī, ja personai nepieciešamo Pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes
mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto Pakalpojumu
apjomu.
12. Pakalpojuma saņemšanas kārtību, finansēšanu un citus ar pakalpojumu saistītos
jautājumus reglamentē katras ilgstošās aprūpes institūcijas normatīvie akti.
13. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pārtraukt, ja:
13.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro institūcijas iekšējās
kārtības noteikumus;
13.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami pakalpojumi institūcijā un
tos var nomainīt ar citiem Pakalpojumiem ;
13.3. persona pati ar iesniegumu pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.
V. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām
personām
14. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgai personai
(turpmāk – īslaicīgas aprūpes pakalpojums) ietver terminētu diennakts sociālo aprūpi, sociālo
rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu attiecīgajā sociālajā institūcijā laika periodā līdz 3
mēnešiem:
14.1. personai, kuras ģimenes locekļi vai apgādnieki vecuma, veselības stāvokļa,
dzīvesvietas attāluma vai nodarbinātības dēļ nespēj nodrošināt personas aprūpi;
14.2. personai atveseļošanās periodā;
14.3. personai krīzes situācijā;
14.4. personai līdz Pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
15. Tiesības saņemt īslaicīgas aprūpes pakalpojumu ir personām, kurām nepieciešamais
Pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto, kuru pašaprūpes, mobilitātes un ar
mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela
indeksam ir novērtēta līdz 10 punktiem, un kurām konkrētais Pakalpojums ir piemērotākais
Pakalpojums saskaņā ar Aģentūras sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību pēc
Pakalpojumiem novērtējumu.
16. Ja īslaicīga aprūpes pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 30 dienām kalendāra gadā.
VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir Pakalpojums, kas
nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mājokli, pilnu
aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams
nodrošināt ar citu ģimeniskas vides Pakalpojumu.
18. Saņemšanas kārtība ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērniem:
18.1. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem un
bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem pakalpojums ir

valsts finansēts, un saņemšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (2008.gada 21.aprīlis);
18.2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus vecumā pēc 2 gadiem ievieto
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ar bāriņtiesas lēmumu,
Aģentūrai slēdzot līgumu ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju, kas nodrošina
pakalpojumu.
VII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
19. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir Pakalpojums, kas
nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes
situācijas rezultātā ir bērna attīstībai, audzināšanai un aprūpei nelabvēlīgi apstākļi.
Pakalpojums nodrošina bērnu izmitināšanu institūcijā 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi,
sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
20. Saņemšanas kārtība īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērniem:
20.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz Aģentūrā iesniegumu un
dokumentus par Pakalpojuma nepieciešamību:
20.2. Aģentūra, saņemot dokumentus, sagatavo:
20.2.1.pamatinformāciju par katru bērnu;
20.2.2. sociālā darbinieka/psihologa slēdzienu par sociālās rehabilitācijas
nepieciešamību,
20.2.3. nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai;
20.2.4. līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.
21. Īslaicīgā sociālā aprūpe tās saņēmējiem ir bezmaksas.
VIII. Atbalsta un pašpalīdzības grupas
22. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību,
grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to
risināšanai, lai uzlabotu savu sociālo funkcionēšanu un dzīves kvalitāti.
23. Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi
vēlēšanos tajā darboties.
24. Atbalsta un pašpalīdzības grupu dalībniekiem Pakalpojums ir bezmaksas.
IX. Ģimeņu atbalsta dienas centrs
25. Ģimeņu atbalsta dienas centrs, atbilstoši Ģimeņu atbalsta dienas centra Nolikumam,
sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pusaudžiem,
nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
26. Ģimeņu atbalsta dienas centra apmeklējums ir bezmaksas.
X. Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”
27. Dienas aprūpes centra (turpmāk DAC) pakalpojums personām ar garīgās attīstības
traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas laikā
nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas,
ēdināšanu, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.
28. Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu
vecuma.

29. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz:
29.1. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
29.2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un
piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
29.3. Pēc Aģentūras lēmuma par Pakalpojuma sniegšanu saņemšanas persona slēdz
līgumu par sniedzamo Pakalpojumu saturu un apjomu.
29.4. Par DAC pakalpojumu persona maksā līdzdalības maksu, atbilstoši Saldus
novada domes saistošajiem noteikumiem.
XI. Dienas centri pagastu pārvaldēs
30. Dienas centri nodrošina aktivitātes, kas vairo iedzīvotāju līdzdalību, sociālo aktivitāti
un piederības sajūtu pašvaldībai, uzlabo apmeklētāju pašorganizēšanās prasmes, attīsta
neformālā sociālā atbalsta tīklojumu, veicina atbildības sajūtu par savu rīcību un apkārtējo
vidi, attīsta brīvprātīgo darbu, veicina iedzīvotāju neformālo pašpalīdzības grupu radīšanu,
aktivizē esošās nevalstiskās organizācijas, iesaistot tās sabiedrības vajadzību un esošo
Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā, kā arī veic citas apmeklētāju sociālajām iniciatīvām
saistītas organizatoriskās darbības.
31. Dienas centru apmeklējums ir bezmaksas.
XII. Sociālais darbs Aģentūrā
32. Sociālais darbs nodrošina palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai
kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas
resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
33. Sociālais darbs ietver:
33.1. ģimenes (personas) risku izvērtēšanu;
33.2. ģimenes (personas) vajadzību un resursu izvērtēšanu;
33.3. ģimenes (personas) sociālo problēmu noteikšanu;
33.4. ģimenes (personas) sociālā gadījuma vadīšanas plāna izstrādi un/vai individuālo
Sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi;
33.5. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas ģimenei (personai);
33.6. psihosociālo konsultēšanu;
33.7. pašpalīdzību, atbalsta, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu;
33.8. sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas;
33.9. psihologa, narkologa u.c. speciālistu konsultācijas sociālā gadījuma vadīšanas
plāna/ individuālā sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros;
33.10. darbu ar nepilngadīgajiem, kuriem iekārtota profilakses lieta, un viņu
vecākiem;
33.11. darbu ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem;
33.12. darbu ar kopienu – sociālo problēmu risināšanu attiecīgā administratīvajā
teritorijā;
33.13. personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšanu un personas ikdienas
aktivitāšu un vides novērtējuma anketas aizpildīšanu.
34. Sociālā darba pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība:
34.1. sociālo darbu nodrošina, pamatojoties uz personas, bāriņtiesas, policijas, skolas
u.c. juridisko un fizisko personu iesniegumu par iespējamajām ģimenes (personas) sociālajām

problēmām;
34.2. sociālo darbu nodrošina visām Saldus novada teritorijā dzīvojošām personām arī
tad, ja ģimene (persona) nav dzīvesvietu deklarējusi Saldus novadā;
34.3. sociālais darbinieks pārbauda informāciju un uzsāk sociālo darbu ar ģimeni
(personu);
34.4. ģimenes (personas) individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā tiek noteikts
sociālās rehabilitācijas mērķis un sociālā darbinieka un ģimenes (personas) uzdevumi sociālās
problēmas risināšanai un slēgta vienošanās ar ģimeni (personu) par šo uzdevumu izpildi;
34.5. sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas) vajadzību pēc sociālās palīdzības
un Pakalpojumiem un pieņem lēmumu par nepieciešamās sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanu.
34.6. sociālo darbu ar ģimeni (personu) veic Aģentūras sociālais darbinieks visu
sociālā darba nodrošināšanas laiku. Ģimene (persona) ir tiesīga atteikties no sociālā
darbinieka un lūgt citu sociālo darbinieku, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu.
35. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Aģentūras pienākums ir apsekot
dzīves vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un
psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna,
personas vai ģimenes intereses.
36. Aģentūrai ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.
XIII. Ģimenes asistenta pakalpojums
37.Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo
prasmju uzlabošanai gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.
38. Pakalpojums ietver ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī.
39. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem:
39.1.nepilnai ģimenei;
39.2.daudzbērnu ģimenei;
39.3. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē;
39.4. ģimenei, kurai nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.
40. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem piešķir:
40.1. ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;
40.2. ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
40.3. ģimenēm, kurām sociālais darbinieks konstatējis krīzes situāciju.
41. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti .
XIV. Psihologa pakalpojumi
42. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Aģentūras sociālā darbinieka atzinumu, piešķir
ģimenēm, personām un personu grupām.
43. Ar Aģentūras norīkojumu pakalpojums ir bezmaksas.
XV. Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums
44. Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un personām ar
invaliditāti Aģentūras telpās un Ģimenes atbalsta dienas centrā.
45. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda Izziņa par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes)
statusam vai invalīda apliecību, ja šī informācija nav Aģentūras darbinieka rīcībā.
46. Maksa par pakalpojumu noteikta ar Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem.

47. Sociālo māju iemītniekiem veļas mazgāšanas pakalpojums tiek sniegts attiecīgā sociālā
dzīvojamā mājā.
XVI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un pieaugušām personām ar
atkarības problēmām
48. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajām personām sniedz Aģentūras sociālais
darbinieks, nodrošinot personām ar atkarības problēmām:
48.1. psihosociālu palīdzību;
48.2. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām sniegšanu;
48.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām;
48.4 sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā
darba speciālistiem.
49. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgajām personām tiek sniegti bez maksas,
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot anonimitāti.
XVII. Specializētā transporta pakalpojumi
50. Specializētā transporta pakalpojums (turpmāk – Transporta pakalpojums) ir atbalsta
pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās
un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādes
vai stacionāra pēc ārstniecības kursa beigšanas.
51. Transporta pakalpojums ietver:
51.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas, ārstniecības vai
rehabilitācijas iestādes;
51.2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no specializētā transporta līdzekļa;
51.3. personas gaidīšanu pie ārstniecības vai rehabilitācijas iestādes,
52.4. personas asistēšanu, pavadīšanu līdz ārstam, ja personai nav pieejams pavadonis.
52. Transporta pakalpojumu piešķir šādām personām:
53.1. personām, kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas
izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa
iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem;
53.2. personām, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;
53.3. personām, kurām ir noteikta atbilstība maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusam.
53. Šo noteikumu 53.1. un 53.2.apakšpunktā minētajām personām Aģentūra apmaksā
Transporta pakalpojumus līdz 427,00 euro kalendāra gadā.
54. Šo noteikumu 53.3.apakšpunktā minētajām personām Aģentūra apmaksā Transporta
pakalpojumus līdz 299,00 euro kalendāra gadā.
56. Transporta pakalpojuma pieprasīšanas kārtība:
56.1. pieprasot plānotu Transporta pakalpojumu, persona vai tās pārstāvis vismaz
vienu dienu pirms plānotā brauciena, iesniedz Aģentūrā iesniegumu, kurā norāda deklarēto
dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu un laiku;
56.2. Personām, kuras minētas 53.1.punktā un pieprasa Aģentūrā specializētā
transporta pakalpojumu, ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka iepriekš izlietots valsts
piešķirtais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem. Iesniegumam klāt
jāpievieno degvielas iegādes čekus vai cita transporta izmantošanas apliecinošus norēķinu
dokumentus.

56.3. Noteikumu 53.2. un 53.3.apakšpunktā minētās personas papildus iesniegumam
iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās
vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas nespēju
pārvietoties ar sabiedrisko transportu,
56.4. ja persona atrodas ārstniecības iestādē, persona vai tās pārstāvis vienu dienu
iepriekš var pieteikt Transporta pakalpojumu telefoniski. Saņemot pieprasījumu telefoniski,
Aģentūra sazinās ar ārstniecības iestādes pārstāvi un pārliecinās par personas atbilstību
bezmaksas Transporta pakalpojuma saņemšanai. Pēc Transporta pakalpojuma saņemšanas,
persona vai tās pārstāvis trīs darba dienu laikā iesniedz Aģentūrā iesniegumu un 56.1.,56.2.
vai 56.3. punktos minētos dokumentus.
57. Aģentūra pēc iesnieguma un 56.1.,56.2. vai 56.3. punktos minēto dokumentu
saņemšanas, valsts un pašvaldības datu reģistros pārbauda pieejamos personas datus un
pieņem lēmumu par Transporta pakalpojuma piešķiršanu un apmaksu.
58. Transporta pakalpojumu nepiešķir, ja persona:
58.1. transportējama ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienesta transportu;
58.2. atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
XVIII. Asistenta pakalpojums
61. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem
traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.
62. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu
personām:
62.1.nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
62.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
62.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
63. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
XIX. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem
64. Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums bērnam ar
invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajam pārstāvim).
65. Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna sindromu, autismu vai smagu garīgu
atpalicību no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
66. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniedz iesniegumu un
ģimenes ārsta nosūtījumu, norādot diagnozi.
67. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma sniegšanu Aģentūra, bērna vecāks (likumiskais
pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju līgumu par pakalpojuma saņemšanu.
68. Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:
68.1. bērns tiek atzīts par piemērotu apmeklēt pamatizglītības iestādi;
68.2.bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) ar iesniegumu lūdz pārtraukt pakalpojuma
sniegšanu
69. Pakalpojums tiek apmaksāts līdz 600 euro gadā vienai ģimenei.
XX. Atbalsts personām krīzes situācijā
70. Atbalsts personām krīzes situācijā tiek nodrošināts krīzes istabās. Pakalpojumu ir tiesīgas
saņemt personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja gājusi bojā stihiskas

nelaimes vai avārijas rezultātā, ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot
gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas dzīves apstākļus, kā arī situācijās, kad lēmumu par
ievietošanu krīzes istabās pieņēmusi Bāriņtiesa, policija vai sociālais darbinieks.
71. Atrašanās krīzes istabās līdz 1 mēnesim ir bezmaksas.
XXI. Atbalsta dzīvokļa pakalpojums
72. Atbalsta dzīvokļa pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba
speciālistu palīdzību krīzes situācijās grūtniecēm un ģimenēm ar bērniem institūcijā līdz 6
mēnešiem ar mērķi uzlabot ģimenes funkcionēšanas spējas.
73.Atbalsta dzīvokļa pakalpojumu piešķir:
73.1. ģimenēm ar bērniem, kuras nonākuši krīzes situācijā;
73.2.ģimenēm ar bērniem, kuras cietuši no prettiesiskām darbībām;
73.4. grūtniecēm
XXII. Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis
74. Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi
krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena cita pietiekamu
palīdzību.
75. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas laiku var
pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.
76. Pēc lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Aģentūra ar personu slēdz
vienošanos par īslaicīgās uzturēšanās mājokļa piešķiršanu ;
77. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
77.1. persona ar iesniegumu lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;
77.2. persona nepilda līdzdarbības pienākumus;
77.3. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem
resursiem;
XXIII. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
78. Ja persona nav apmierināta ar atteikumu piešķirt Pakalpojumu vai Pakalpojuma apjomu,
Aģentūras sēdes lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdus
izskatīšanas komisijā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novads, LV- 3801.

XXIV. Noslēguma jautājums
79. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2010.gada
29.jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” (sēdes protokols Nr.11, 1.§).

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”)

īss
projekta Saistošie noteikumi nosaka, Saldus novada pašvaldības
satura izklāsts
nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas,
saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo
pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
projekta
Saistošajos noteikumos vienkopus ir regulēti Saldus novada
nepieciešamības pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi.
pamatojums
plānotā projekta Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie līdzekļi ir paredzēti
ietekme uz
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2018.gada budžetā.
pašvaldības
budžetu
uzņēmējdarbības nav attiecināms
vide pašvaldības
teritorijā
administratīvās Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a „Sociālais dienests”,
procedūras un
saistošie noteikumi ir izskatīti Mājokļu un sociālo jautājumu
konsultācijas ar komisijā un atbalstīti domes Sociālo, izglītības un kultūras
privātpersonām jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

LOKĀLĀS KATLU MĀJAS PAGASTOS
Pagasta pārvalde

Iestāde

APVIENOTĀ JAUNLUTRIŅU UN
ŠĶĒDES PAGASTA PĀRVALDE

Pagastmāja, PII "Vāverīte", bibliotēka
Šķēdes pakalpojumu centrs

LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Lutriņu soc dienests Ābeles

Darba algas
Kurināmā
Apkures katla Kurināmā
saskaņā ar
iegādes
Kurināmā Kurinātāju Katlu māju Apkurināmā
uzstādīšanas
izmaksas
gadā,
2018.g.
veids
skaits jauda (kW) platība (m2) apjoms gadā
gads
EUR
budžetu,
(m3)
EUR
4
180
970
155
2001.
€
38 75 € 1 45 19
Malka
4
49 un 60
1110
170
2006.
€
55 40 € 1 25 83

Malka

4

100

842

170

1996

€

€
KOPĀ: €

Sagatavoja:
Edgars Augustiņš
Energopārvaldnieks
29 48 08 16
edgars.augustins@saldus.lv

47 90 €

1 79 40

Siltumenerģijas
izmaksas EUR/MWh

Investīcijas, Atmaksāšanās
EUR, (ar PVN ) laiks, gadi

1 58,6
1 37,3

€
€

4 79 13
3 42 51

3,6
3,0

1 52,7

€

2 20 68

1,8

1 42 05 € 4 50 41 Vid 150 EUR/MWh € 10 42 31 Vid 2,8 gadi

5 92 46

CENTRĀLĀS KATLU MĀJAS PAGASTOS
Pagasta pārvalde

Iestāde

SALDUS PAGASTA PĀRVALDE

K/N, Sporta nams, PII "Graudiņš"

Kurināmā
Apkures katla Kurināmā
iegādes
Kurināmā Kurinātāju Katlu māju Apkurināmā
uzstādīšanas izmaksas
2
veids
skaits
jauda (kW) platība (m ) apjoms gadā
gads
gadā, EUR
(m3)
Gāzes

4

Kalnu ciema katlumāja

Malka

4

PII Straumīte un Pagasta pārvalde

Malka

1

LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Lutriņu pagasta pārvalde Lutriņu pamatskola

Malka

4

PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDE

Pampāļu PII Pampuriņš

Malka

3

NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDE

4300
1000
1000
1300
100
100
240
600
100
150

6747

188 tūkst.m

16297

2180

1294

215

6131

470

1219

150

3

70tie gadi
1999
2012
2004
1994
1994
2011
2006
1994
2010

Darba algas
saskaņā ar
2018.g.
budžetu, EUR

Atmaksāšanās
laiks, gadi

€

7 10 39 €

2 32 55

1 00,1

€

18 50 79

4,5

€

5 25 72

€

3 04 98

63,0

€

16 47 77

5,0

€

52 63 €

56 49

94,5

€

4 08 77

7,7

€

1 08 03 €

1 35 99

77,4

€

8 18 71

8,4

1 08 89

1 06,3

€

4 25 75

6,2

7 30 01 Vid 88 EUR/MWh €

51 51 79

€

45 39

€

######## €
KOPĀ: €
Sagatavoja:
Edgars Augustiņš
Energopārvaldnieks
29 48 08 16

Siltumenerģijas
Investīcijas,
izmaksas EUR/MWh EUR (bez PVN )

21 26 78

Vid 6,4 gadi

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

2018.gada 24.maijā

NOTEIKUMI Nr.1
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2018.gada 24.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 25.§)

Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 19.punktu
1. Šie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemesgabalu vai to daļu (turpmāk – Zemesgabals), kas atrodas Saldus novada pagastu
administratīvajās teritorijās, iznomāšanas kārtību.
2. Attiecīgā pagastu pārvalde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas Zemesgabals
(turpmāk tekstā – Pārvalde), izvieto informāciju par Zemesgabaliem, kurus pašvaldība vēlas
nodod nomā, norādot pieteikšanās termiņu ne mazāku kā divas kalendāra nedēļas, Saldus novada
pašvaldības mājaslapā internetā un Pārvaldes ēkā.
3. Informāciju var nepubliskot, ja tiek iznomāti sekojoši Zemesgabali:
3.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali;
3.2. zemesgabali, kuri tiek iznomāti personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
4. Par Zemesgabaliem, kuri tiek iznomāti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, šo
noteikumu izpratnē ir uzskatāmi tādi zemes gabali, kuri tiek iznomāti ģimenei (vai atsevišķi
dzīvojošai personai), ja viņu patstāvīgā lietošanā, nomā vai īpašumā nav lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, ja zemesgabala vai vairāku zemesgabalu kopējā platība nepārsniedz 2 ha.
5. Pārvalde pieteikšanos uz Zemesgabalu nomu izsludina ne ātrāk kā divus mēnešus pirms
iepriekšējā neapbūvēta zemesgabala nomas līguma termiņa beigām.
6. Ja pēc informācijas publiskošanas, uz konkrēto Zemesgabalu:
6.1. ir pieteicies tikai viens pretendents, Pārvaldes vadītājs ar viņu slēdz neapbūvēta
zemesgabala nomas līgumu (līguma projekts - Pielikums Nr.3);
6.2. ir pieteikušās vismaz divas personas, tiek rīkota Izsole starp tām personām, kuras ir
pieteikušās uz konkrēto Zemesgabalu – Zemesgabala nomas maksas pretendentiem, saskaņā ar
Izsoles noteikumiem (Izsoles noteikumi - Pielikums Nr.1 vai Nr.2).

7. Pārvaldes vadītājs, šo noteikumu 6.2.punktā noteiktajā gadījumā, ar rīkojumu izveido
Izsoles komisiju, nosakot izsoles komisijas sastāvu.
8. Izsoles komisija nosaka izsoles datumu, veidu (mutiska vai rakstiska), izsoles
sākumcenu un neapbūvēta zemesgabala nomas līguma termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus.
9. Par Zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi
Pārvaldē iesniegumu par Zemesgabalu nomu, un kurai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu
parādsaistību pret Saldus novada pašvaldību.
10. Noteikumi stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

Pielikums Nr.1
2018.gada 24.maija noteikumiem Nr.1
Neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtība
Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas mutiskas izsoles noteikumi
1. Izsoli organizē un veic attiecīgās pagasta pārvaldes, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas Zemesgabals, izveidota Izsoles komisija (turpmāk – Komisija).
2. Komisijas locekļi nedrīkst būt Izsoles dalībnieki, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti
attiecīgā procesa iznākumā.
3. Izsoles veids: atklāta mutiska Izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles sākumcenu un Izsoles kāpuma soli (procentos no zemes kadastrālās vērtības
gadā) nosaka Komisija pirms šo noteikumu 6.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas.
5. Izsoles sākumcena tiek noteikta ne mazāka par spēkā esošajos saistošajos noteikumos
par neapbūvētas zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā noteikto zemes
nomas maksu.
6. Komisija, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānotā Izsoles norises datuma, ierakstītā pasta
sūtījumā nosūta visiem attiecīgā Zemesgabala Izsoles pretendentiem paziņojumu par Izsoles
rīkošanas vietu, laiku, izsoles sākumcenu, kāpuma soli un neapbūvēta zemesgabala nomas
līguma termiņu, uzaicinot pieteikties par Izsoles dalībnieku. Paziņojumam pievienojama šo
Izsoles noteikumu normatīvos aktos paredzētajā kārtībā apliecināta kopija, pieteikuma veidlapa
(pielikumā) un Neapbūvēta zemesgabala nomas līguma projekts.
7. Visiem attiecīgā Zemesgabala Izsoles pretendentiem līdz Izsoles norises dienai ir
tiesības iepazīties ar attiecīgā Zemesgabala faktisko stāvokli dabā, iepriekš saskaņojot ar
attiecīgo pagasta pārvaldi.
8. Zemesgabala Izsoles pretendentam, lai reģistrētos par Izsoles dalībnieku, jāaizpilda
pieteikums (pielikumā), kurā jānorāda:
8.1. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi;
8.2. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;
8.3. tālruņa numurs un elektroniskā e-pasta adrese, ja tāda ir;
8.4. bankas norēķinu konta numurs;
8.5. nomājamā zemesgabala adrese, platība.
9. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti Izsoles dalībnieku reģistrā, reģistrēšanos beidzot
iepriekšējās dienas plkst.16:00 pirms izziņotās Izsoles dienas.
10. Zemesgabala Izsoles pretendents pēc reģistrācijas un parakstīšanās Izsoles dalībnieku
reģistrā iegūst Izsoles dalībnieka statusu un vairs nevar celt nekādas pretenzijas par Zemesgabala
stāvokli.
11. Izsoles dalībniekam nedrīkst būt Saldus novada pašvaldības administrējamā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksājumu parādi. Izsoles dalībnieks, reģistrējoties un parakstoties
Izsoles dalībnieku reģistrā, apliecina savu atbilstību šī punkta pirmajā teikumā ietvertajai
prasībai.
12. Komisijas locekļi līdz izsoles sākumam nav tiesīgi izpaust jebkādas ziņas par Izsoles
pretendentiem un reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem.
13. Ja noteiktajā laikā uz Izsoli nav ieradies neviens reģistrētais Izsoles dalībnieks,
Komisija sastāda protokolu par nenotikušu izsoli.
14. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno Izsoles
dalībnieku reģistru un Izsoles dalībnieku sarakstu.
15. Izsoles norise:
15.1. atklājot izsoli, Izsoles vadītājs raksturo izsoles objektu, paziņo Zemesgabala nomas
maksas sākumcenu un Izsoles kāpuma soli;
15.2. Izsoles sākumā Izsoles vadītājs lūdz Izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību nomas
maksas izsolei par izsoles sākumcenu;

15.3. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir Izsoles dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina Zemesgabala nomas maksas cenu
par noteikto soli. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, Izsoles vadītājs trīs reizes
atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmuriņa piesitienu. Pēc āmura piesitiena par izsoles
uzvarētāju atzīst izsoles dalībnieku, kura solījusi pēdējo augstāko cenu;
15.4. ja uz Izsoli ir ieradies tikai viens Zemesgabala Izsoles pretendents un reģistrējies kā
dalībnieks, tad viņš atzīstams par Izsoles uzvarētāju, ja ir solījis izsoles sākumcenu plus vismaz
vienu kāpuma soli.
16. Katrs solītājs Izsoles dalībnieku sarakstā ar savu parakstu apstiprina savu pēdējo solīto
nomas maksas cenu. Ja dalībnieks atsakās parakstīties, viņš tiek svītrots no Izsoles dalībnieku
saraksta. Izsoles dalībnieku sarakstu paraksta visi Komisijas locekļi un Izsoles dalībnieki.
17. Izsoles uzvarētājam 14 dienu laikā pēc Izsoles jānoslēdz neapbūvēta zemesgabala
nomas līgums par viņa nosolīto nomas maksu.
18. Ja Izsoles uzvarētājs šo noteikumu 17.punktā noteiktajā termiņā nav noslēdzis
neapbūvēta zemesgabala nomas līgumu, tas zaudē tiesības uz Zemesgabala nomu, un nomāt
Zemesgabalu piedāvā Izsoles dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu. Ja tādi ir
vairāki, priekšroka tiek dota Izsoles dalībniekam to reģistrācijas kārtībā Izsoles dalībnieka
reģistrā. Nākamajam Izsoles dalībniekam ir jānoslēdz neapbūvēta zemesgabala nomas līgums par
viņa pēdējo nosolīto nomas maksu 14 dienu laikā.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

Pielikums
Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
mutiskas izsoles noteikumiem
_____________ pagasta pārvaldes izsoles komisijai,
PIETEIKUMS DALĪBAI
Saldus novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala
_________________________________ pag., Saldus nov., ____ ha platībā
(adrese)
nomas maksas mutiskai IZSOLEI
__________________
(datums)
Pretendents
______________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums)
__________________________________
(personas kods/ reģistrācijas nr.)
______________________________________________________________________
(deklarētā adrese/juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese)
______________________________________________________________________
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
______________________________________________________________________
(bankas nosaukums, bankas konta numurs)
ar šī pieteikuma iesniegšanu
1. piesaku dalību neapbūvēta zemesgabala nomas maksas mutiskai izsolei;
2. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma
noslēgšanas neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu;
3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot;
4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet
gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai

____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.2
2018.gada 24.maija noteikumiem Nr.1
Neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtība
Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas rakstiskas izsoles noteikumi
1. Izsoli organizē un veic attiecīgās pagasta pārvaldes, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas Zemesgabals, izveidota Izsoles komisija (turpmāk – Komisija).
2. Komisijas locekļi nedrīkst būt Izsoles dalībnieki, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti
attiecīgā procesa iznākumā.
3. Izsoles veids: atklāta rakstiska Izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles sākumcenu un Izsoles kāpuma soli (procentos no zemes kadastrālās vērtības
gadā) nosaka Komisija pirms šo noteikumu 6.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas.
5. Izsoles sākumcena tiek noteikta ne mazāka par spēkā esošajos saistošajos noteikumos
par neapbūvētas zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā noteikto zemes
nomas maksu.
6. Komisija, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānotā Izsoles norises datuma, ierakstītā pasta
sūtījumā nosūta visiem attiecīgā Zemesgabala Izsoles pretendentiem paziņojumu par Izsoles
rīkošanas vietu, laiku, izsoles sākumcenu, kāpuma soli un neapbūvēta zemesgabala nomas
līguma termiņu, uzaicinot pieteikties par Izsoles dalībnieku. Paziņojumam pievienojama šo
Izsoles noteikumu normatīvos aktos paredzētajā kārtībā apliecināta kopija, iesnieguma veidlapa
(pielikumā) un neapbūvēta zemesgabala nomas līguma projekts.
7. Visiem attiecīgā Zemesgabala Izsoles pretendentiem līdz Izsoles norises dienai ir
tiesības iepazīties ar attiecīgā Zemesgabala faktisko stāvokli dabā, iepriekš saskaņojot ar
attiecīgo pagasta pārvaldi.
8. Zemesgabala Izsoles pretendentam, lai reģistrētos par Izsoles dalībnieku, jāiesniedz
Pārvaldē slēgtā aploksnē (ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei”, papildus norādot arī
izsoles datumu un laiku, izsolāmā objekta adresi, dalībnieka vārdu un uzvārdu) pieteikumu
(pielikumā), kurā jānorāda:
8.1. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi;
8.2. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;
8.3. tālruņa numurs un elektroniskā e-pasta adrese, ja tāda ir;
8.4. bankas norēķinu konta numurs;
8.5. nomājamā zemesgabala adrese, platība;
8.6. piedāvātā Objekta nomas maksa procentos no kadastrālās vērtības, ievērojot izsoles
sākumcenu un izsoles kāpuma soli.
9. Izsoles dalībnieku iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti slēgtā aploksnē, tiek reģistrēti
Izsoles dalībnieku reģistrā, kurā tiek fiksēts katra pretendenta vārds, uzvārds vai juridiskais
nosaukums, saņemšanas datums un laiks, piedāvājumu iesniegšanas secībā, reģistrēšanos beidzot
iepriekšējās dienas plkst.16:00 pirms izziņotās Izsoles dienas.
10. Zemesgabala Izsoles pretendents pēc piedāvājuma iesniegšanas iegūst Izsoles
dalībnieka statusu un vairs nevar celt nekādas pretenzijas par Zemesgabala stāvokli.
11. Izsoles dalībniekam nedrīkst būt Saldus novada pašvaldības administrējamā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksājumu parādi. Izsoles dalībnieks, iesniedzot piedāvājumu,
apliecina savu atbilstību šī punkta pirmajā teikumā ietvertajai prasībai.
12. Komisijas locekļi līdz izsoles sākumam nav tiesīgi izpaust jebkādas ziņas par Izsoles
pretendentiem un reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem.
13. Ja noteiktajā laikā uz Izsoli nav ieradies neviens reģistrētais Izsoles dalībnieks,
Komisija sastāda protokolu par nenotikušu izsoli.
14. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno Izsoles
dalībnieku reģistru.
15. Izsoles norise:

15.1. Izsoles noteiktajā datumā un laikā, Izsoles dalībnieku un visu citu ieinteresēto
personu klātbūtnē, Komisijas vadītājs atver iesniegtos Izsoles dalībnieku piedāvājumus, to
iesniegšanas secībā. nosaucot izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un tā piedāvāto
nomas maksu procentos. Piedāvājumu atvēršanas gaita tiek protokolēta;
15.2. no Izsoles dalībnieku piedāvājumiem tiek noteikts Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis
augstāko nomas maksu procentos, un tiek paziņots par Izsoles uzvarētāju;
15.3. gadījumā, ja vairāki Izsoles dalībnieki nosolījuši vienādi augstu nomas maksu,
Komisija rakstveidā aicina šos Izsoles dalībniekus iesniegt atkārtotus piedāvājums un atkārtoti
vērtē šos saņemtos piedāvājumus;
15.4. ja uz Izsoli ir ieradies tikai viens Izsoles dalībnieks, tad viņš atzīstams par Izsoles
uzvarētāju par rakstiskajā piedāvājumā norādīto nomas maksu procentos, ja tā ir izsoles
sākumcena pluss vismaz viens solis.
16. Izsoles uzvarētājam 14 dienu laikā pēc Izsoles jānoslēdz neapbūvēta zemesgabala
nomas līgums par viņa nosolīto nomas maksu.
17. Ja Izsoles uzvarētājs šo noteikumu 15.punktā noteiktajā termiņā nav noslēdzis
neapbūvēta zemesgabala nomas līgumu, tas zaudē tiesības uz Zemesgabala nomu, un nomāt
Zemesgabalu piedāvā Izsoles dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu. Ja tādi ir
vairāki, priekšroka tiek dota Izsoles dalībniekam to reģistrācijas kārtībā Izsoles dalībnieka
reģistrā. Nākamajam Izsoles dalībniekam ir jānoslēdz neapbūvēta zemesgabala nomas līgums par
viņa pēdējo nosolīto nomas maksu 14 dienu laikā.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

Pielikums
Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
rakstiskas izsoles noteikumiem
_____________ pagasta pārvaldes izsoles komisijai,
PIETEIKUMS DALĪBAI
Saldus novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala
_________________________________ pag., Saldus nov., ____ ha platībā
(adrese)
nomas maksas rakstiskai IZSOLEI
__________________
(datums)
Pieteikums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, uz aploksnes norādot - adresātu, attiecīgo
pagasta pārvaldi, kura organizē izsoli, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī
izsoles objektu un izsoles pretendentu.
Pretendents
______________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums)
____________________________________
(personas kods/ reģistrācijas nr.)
______________________________________________________________________
(deklarētā adrese/juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese)
______________________________________________________________________
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
______________________________________________________________________
(bankas nosaukums, bankas konta numurs)
____________ % _________________________________________________
(piedāvātā cena par izsoles objektu procentos (ievērojot izsoles kāpuma soli)
ar cipariem un vārdiem)
1. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma
noslēgšanas neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu;
3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot;
4. atzīst savu piedāvājumu līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiks
atzīts par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai;

____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.3
Neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas izsoles noteikumiem

Neapbūvēta zemesgabala nomas līguma
PROJEKTS
Saldus novada _______________ pagastā, 20___.gada __.__________
Saldus novada pašvaldības _____________________________________________ pagasta
pārvalde, reģistrācijas Nr.________________, juridiskā adrese: ______________________, tās
vadītāja _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar Saldus novada
pašvaldības ___________________ pārvaldes nolikumu (turpmāk – Iznomātājs), no vienas
puses, un
_________________________,
personas
kods:
__________________,
adrese:
____________________________, (turpmāk – Nomnieks), no otras puses (abi kopā un katrs
atsevišķi – Puses), noslēdz sekojošu līgumu par zemes nomu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu ____________________ ______ ha platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma
_________________, _____________ pag., Saldus nov., kadastra Nr.____________,
sastāvā (turpmāk – Zemesgabals);
1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks/tiesiskais valdītājs.
1.3. Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā
reģistrētiem nekustamā īpašuma un teritoriālajā plānojumā noteiktiem lietošanas mērķiem
Latvijas Republikas un Saldus novada domes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
1.4. Zemesgabala lietošanas mērķis - __________________________________.
1.5. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam ierādītas dabā un ir zināmas. Līguma
neatņemama sastāvdaļa ir zemes robežu plāns vai izkopējums no Kadastra kartes
(pielikumā).
1.6. Zemesgabalam noteikti šādi apgrūtinājumi:
1.6.1. ____________________________;
1.6.2. ____________________________.
2. Līguma spēkā stāšanās
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz __ gadiem, t.i., līdz
201_.gada __.______________.
3. Nomas maksa un norēķinu kārtība
3.1. Nomas maksa par šī līguma 1.1.punktā minētā Zemesgabala nomu, pamatojoties uz
_______________________________________________, tiek noteikta ______ % apmērā
no Valsts zemes dienesta noteiktā Zemesgabala kadastrālās vērtības gadā bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), t.i., Zemesgabala kadastrālā vērtība uz šī līguma
noslēgšanas brīdi sastāda ________ euro – nomas maksa naudas izteiksmē sastāda ______ euro gadā.
3.2. Nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu Nomnieks maksā atbilstoši paziņojumā par
nekustamā īpašuma nodokli norādītajam apmēram un termiņam saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Ja Līguma darbības termiņā mainās iznomātā Zemesgabala kadastrālā vērtība, tad
Zemesgabala nomas maksa tiek aprēķināta šī Līguma 3.1.puntā noteiktajā procentuālajā
apmērā, piemērojot jauno nomas maksu no nākamā gada.

3.4. Nomas maksa maksājama no dienas, kad nomnieks ieguvis zemes nomas tiesības.
3.5. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu
3.6. Iznomātājs var vienpusēji mainīt Zemesgabala nomas maksu, ja izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību,
un nomas maksa saskaņā ar šī Līguma 3.1.punktu ir mazāka par maksu kāda noteikta ar
normatīvajiem aktiem. Šādas Iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar
dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos.
3.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN) likme, Zemesgabala nomas maksa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu
vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā
un kārtībā. Zemesgabala nomas maksa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozīta.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Iznomātājam ir tiesības:
4.1.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantoti atbilstoši līguma nosacījumiem;
4.1.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas
radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, pieprasot atlīdzināt ar pārkāpumiem
radītos zaudējumus;
4.1.3. vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar šī Līguma 6.2.punkta nosacījumiem.
4.2. Iznomātājs apņemas:
4.2.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības;
4.2.2. garantēt, ka Nomnieks var netraucēti izmantot lietošanā nodoto Zemesgabalu Līgumā
paredzētajā termiņā;
4.2.3. Iznomātājs apņemas pildīt tos pienākumus un saistības, kādi tam noteikti Latvijas
Republikā spēkā esošajos ar zemes nomu saistītajos normatīvajos aktos.
4.3. Nomniekam ir tiesības:
4.3.1. izmantot Zemesgabalu atbilstoši Līguma nosacījumiem;
4.3.2. netraucēti izmantot lietošanā nodoto Zemesgabalu Līgumā paredzētajā termiņā.
4.4. Nomnieks apņemas:
4.4.1. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
4.4.2. ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai
sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem, novērst citus zemi postošus
procesus;
4.4.3. pasargāt zemi no aizaugšanas u.c. procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko
stāvokli;
4.4.4. ievērot agrotehniskās prasības;
4.4.5. uzturēt pienācīgā kārtībā Zemesgabalam blakus esošās takas, ceļmalas, grāvmalas,
nepieļaut to aizaugšanu ar nezālēm un krūmiem, veicot zāles pļaušanu, krūmu izciršanu;
4.4.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
4.4.7. maksāt zemes nomas maksu noteiktajos termiņos un apmērā, papildus zemes nomas
maksai maksāt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļus (tai skaitā,
nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli).
4.5. Nomnieks nav tiesīgs nodot Zemesgabalu lietošanas tiesības trešajai personai.
5. Līguma grozīšanas kārtība
5.1. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 3 (trīs) mēnešus iepriekš par to
rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstiskā veidā noformēts un
otrai Pusei nosūtīts paziņojums.
5.2. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks vairāk kā 6
(sešus) mēnešus pēc kārtas nav veicis zemes nomas vai nekustamā īpašuma nodokļa

maksājumus, vai nav veicis Līgumā noteiktos nosacījumus un 1 (viena) mēneša laikā pēc
Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.
5.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi un
papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un
abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Noslēguma jautājumi
6.1. Līgumslēdzēja Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas
varas apstākļu (ugunsgrēks, stihiska nelaime, karš, jebkura rakstura militārie incidenti,
blokāde, eksporta – importa aizliegums, likumdošanas izmaiņas, vai citi no pusēm
neatkarīgi apstākļi) nekavējoši rakstiski informē otru Pusi par minēto apstākļu iestāšanos.
6.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
6.3. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā.
Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod
izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
6.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tās tiesības un
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
6.5. Puses nav tiesīgas ar Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez
otras puses rakstiskas piekrišanas.
6.6. Pušu adreses vai bankas u.c. rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir trīs dienu laikā
paziņot šo informāciju otrai Pusei.
6.7. Līgums ir sastādīts uz trīs lapaspusēm divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai
Pusei pa vienam eksemplāram.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
Iznomātājs:
Saldus novada pašvaldības
________________________ pārvalde
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Konts:
_____________________________

Nomnieks:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_________________________________

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū
2018.gada 24.maijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Pieņemti ar Saldus novada domes
2018.gada 24.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 27.§)

Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo
ar Saldus novada pašvaldību tirgus noteikumus
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8.1 un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus
izveidošana, tiek piešķirts, atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību
tirgus noteikumus.
2. Noteikumos lietotie termini – tirgus, tirgus pārvaldītājs, tirgus plāns – ir interpretējami,
kā arī tirdzniecības organizēšana tirgū ir veicama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.
3. Tirgus statuss tiek piešķirts un atcelts ar Saldus novada domes lēmumu.
II. Jauna tirgus izveidošana un tirgus statusa piešķiršana
4. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību, noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā
teritorijas robežas, tirgus statusa piešķiršanai, komersants (turpmāk arī – tirgus veidotājs)
pašvaldības pakalpojumu centrā iesniedz, vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@saldus.lv
nosūta iesniegumu, kurā lūdz piešķirt tirgus statusu un norāda komersanta nosaukumu,
reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas
kodu (ja iesniegumu iesniedz saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska persona), kā arī norāda
plānoto tirgus darbības vietu (adresi), papildus iesniegumam pievienojot:
4.1.tirgus projektu ar situācijas plāna (situācijā ja ir paredzēta jauna būvniecība) atbilstoši
mērogam iezīmētām plānotā tirgus teritorijas robežām (mērogā no 1:500 līdz 1:2000), kurā
norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas, transporta un gājēju kustības shēmas (tai skaitā
pieslēgumi ielām un ceļiem), pievienojot tirdzniecības vietu dizaina un vizuālā noformējuma
risinājumu vides kontekstā (vizualizāciju, tai skaitā grafiskas norādes, izkārtnes un reklāmas
objekti);

4.2. tirgus izveides un darbības koncepciju, kas ietver arī informāciju par realizējamām
preču grupām, plānoto nodarbināto personu skaitu un to amatiem;
4.3. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu
kopijas;
4.4. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja iesniedzējas nav
nekustamā īpašuma īpašnieks.
5. Noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā tirgus projektā jāparedz šādas prasības:
5.1. visai teritorijai, kurā tiek organizēta tirdzniecība, ir jābūt klātai ar cieto segumu;
5.2. tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto stacionāri galdi un noteiktas
vietas tirdzniecībai no transporta līdzekļiem vai tirdzniecības teltīm;
5.3. tirgū jāiekārto slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, kuros radīti priekšnosacījumi
sanitāri higiēnisko normu ievērošanai, pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai.
6. Saņemot noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, Saldus novada dome tos izvērtē,
uzklausa sabiedrības viedokli par jauna tirgus izveidošanu noteiktajā teritorijā (rīkojot aptauju
pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv) un pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas
lietderību un tirgus statusa piešķiršanu, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas,
vai atteikumu piešķirt tirgus statusu konkrētajai teritorijai.
III. Tirgus statusa atcelšana
7. Saldus novada dome ar lēmumu ir tiesīga atcelt tirgus statusu šādos gadījumos:
7.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
7.2. izbeigta tirgus darbība;
7.3. tirgus pārvaldītājs, iesniedzot noteikumu 4. punktā minētos dokumentus, sniedzis
nepatiesas ziņas;
7.4. saņemts teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus
statusa atcelšanu;
7.5. netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, tai skaitā tirgus pārvaldītājs ir veicis
izmaiņas tirgus noteikumos, nesaskaņojot tās ar pašvaldību, kā arī netiek novērsti uzraudzības un
kontroles institūciju dotie norādījumi un pārkāpumi tirgū;
7.6. tirgus darbība noteiktajā teritorijā nav lietderīga.
8. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Saldus novada dome pieņem pēc šo noteikumu
7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un situācijas, tai skaitā tirgus darbības lietderības,
izvērtēšanas un par to nekavējoties rakstiski paziņo tirgus pārvaldītājam.
IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi
9. Pēc Saldus novada domes lēmuma pieņemšanas par tirgus statusa piešķiršanu, pirms
tirgus darbības uzsākšanas, tirgus pārvaldītājs pašvaldības pakalpojumu centrā iesniedz
saskaņošanai tirgus iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk – noteikumi) trijos eksemplāros.
Pašvaldības izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos noteikumus, divus noteikumu
eksemplārus izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī atsaka saskaņot iesniegtos noteikumus,
rakstiski sniedzot atzinumu par novēršamajām nepilnībām.
10. Noteikumu 9.punkta paredzētā kārtība piemērojama arī tad, ja tirgus pārvaldītājs
veicis izmaiņas tirgus noteikumos.
V. Noteikumu izpildes kontrole, administratīvo aktu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
11. Noteikumu izpildes kontroli veic pašvaldības izpilddirektors.
12. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var
apstrīdēt Saldus novada domē.

13. Saldus novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus noteikumus”
1. Īss projekta satura
izklāsts

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
3. Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna
tirgus izveidošana, tiek piešķirts, atcelts tirgus statuss un tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.
Esošajā ekonomiskajā situācijā Saldus novada iedzīvotājiem, kā arī
cilvēkiem ar maziem ieņēmumiem, saimnieciskā darba veicējiem ir
nepieciešama teritorija, kur varētu tirgot dažāda veida preces,
lauksaimniecības produkciju un iedzīvotāji tās varētu nopirkt par
salīdzinoši lētākām cenām.
Nav attiecināms
Nav attiecināms

Nav attiecināms

R.Doniņš

Pielikums

LĪGUMS
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas iekasēšanu
Saldū,

201_.gada __._________

SIA “Saldus komunālserviss”, turpmāk tekstā “SABIEDRĪBA, valdes priekšsēdētāja Jāņa
Blūma personā, kurš darbojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtu pamata, no vienas puses un
Saldus novada pašvaldības ____________ pagasta pārvalde, turpmāk tekstā “PĀRVALDE”,
pārvaldes vadītāja _________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz
___________________ pagasta pārvaldes nolikuma pamata, no otras puses, abi kopā un
atsevišķi saukti arī „PUSES”, noslēdza šāda satura Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. SABIEDRĪBA uzdod un PĀRVALDE apņemas sniegt pakalpojumu – iekasēt no
SABIEDRĪBAS klientiem maksu par sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, kā arī
jebkuru naudas summu par maksājumu parādiem un avansa maksājumus.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena (par maksājumu pieņemšanu, to ieskaitīšanu SABIEDRĪBAS kontā un ar
to saistītām operācijām) tiek noteikta 1,0 % (viens komats nulle procentu) apmērā no iekasētās
naudas summas.
2.2. Līgumcenu SABIEDRĪBA maksā vienu reizi mēnesī saskaņā ar PĀRVALDES
iesniegto rēķinu līdz tekošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, ieskaitot to PĀRVALDES
norādītajā bankas norēķinu kontā.
3. PĀRVALDES pienākumi
3.1. PĀRVALDE apņemas:
3.1.1. pieņemt no SABIEDRĪBAS klientiem maksājumus PĀRVALDES kasē
________________,________________ pag., Saldus nov. skaidrā naudā un bankas terminālā;
3.1.2. iekasējot maksājumus, kvalitatīvi noformēt maksājumu dokumentu un izsniegt to
klientam kopā ar elektroniskās kases aparāta čeku;
3.1.3. katra mēneša pēdējā datumā naudas summu par mēneša iekasētajiem maksājumiem
ieskaitīt SABIEDRĪBAS kontā: AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts
Nr.LV42UNLA0015000508401.
3.1.4. nodrošināt maksājumu rekvizītu pareizu aizpildi norēķinu dokumentos;
3.1.5. nodot pēc SABIEDRĪBAS pieprasījuma pieņemto maksājumu apliecinošos
dokumentus;
3.1.6. sniegt SABIEDRĪBAS klientiem informāciju par maksājumu tarifiem un citiem
maksājumu noteikumiem.
4. SABIEDRĪBAS pienākumi
4.1. SABIEDRĪBA apņemas:
4.1.1. samaksāt PĀRVALDEI līgumcenu šī līguma 2.2.punktā noteiktajā kārtībā un
termiņā;
4.1.2. nodrošināt PARVALDI ar informāciju, normatīviem dokumentiem, lēmumiem par
maksājumu tarifiem, to izmaiņām u.c., nekavējoties pēc to spēkā stāšanās.
5. Līguma spēkā esamību un tā izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada __.__________ un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
5.2. Līgumu var izbeigt:
5.2.1. pēc PUŠU rakstiskas vienošanās;

5.2.2. jebkura no PUSĒM, rakstiski brīdinot otru PUSI ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš;
5.2.3. izņēmuma gadījumā ātrāk kā mēnesi iepriekš, ja nodibinājušies apstākļi, pie
kuriem Līguma pastāvēšana turpmāk nav iespējama, PUSEI, kura atsaucas uz tādiem apstākļiem,
tie jāpierāda.
6. PUŠU atbildība
6.1. PUSES viena otrai ir materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas nodarīti, nepienācīgi
pildot ar šo Līgumu uz sevis ņemtās saistības.
6.2. Ja PĀRVALDE neievēro šī Līguma 2.1.3.punktā atrunātos noteikumus, tai jāmaksā
līgumsods 0.5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neieskaitītās summas par katru
nokavēto dienu.
6.3. Ja SABIEDRĪBA neievēro šī Līguma 3.1.1.punktā atrunātos noteikumus, tai jāmaksā
līgumsods 0.5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neieskaitītās summas par katru
nokavēto dienu.
6.4. PARVALDE nes pilnu materiālo atbildību par iekasētās naudas saglabāšanu
pārvaldes telpās.
7. Līguma grozījumi, papildinājumi
7.1. Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi izdarāmi PUSĒM par to vienojoties un
sastādot par to vienošanos, kas pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, PUSES izskata sarunu ceļā, ja tādā veidā
viena mēneša laikā strīdu nevar atrisināt, to nodod izskatīšanai tiesā.
8.2. Šis Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos, ko PUSES apstiprina parakstot to.
8.3. Līgums sastādīts valsts valodā uz vienas lapas divos eksemplāros, pa vienam katrai
PUSEI.
9. PUŠU rekvizīti un paraksti:
SABIEDRĪBA
SIA „Saldus komunālserviss”
Vien.reģ.Nr.48503000219
Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV3801
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
konts Nr.LV42UNLA0015000508401

PARVALDE
_____________ pagasta pārvalde
Nod.maks.reģ.Nr.900000_______
______________ , ________ pag.,
Saldus novads, LV-38___
AS “SEB banka”
kods UNLALV2X
konts Nr.__________________

_______________________
(J. Blūms)

_______________________
(__________)

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū
2018.gada 24.maijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
Pieņemti ar Saldus novada domes
2018.gada 24.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 33.§)

Par Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra
saistošos noteikumus Nr.1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Saldus novadā” .
2. Saistošie noteikumi stājas spēka 2018.gada 1.jūlijā.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem Nr.12 „ Par Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra
saistošo noteikumu Nr.1
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”)

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Deputātu pārsteidzīgs lēmums, kuru paši deputāti vēlas atsaukt

Īss projekta satura
izklāsts

Atzīt par spēku zaudējušus saistošos noteikumus

Informācija par plānoto Pašvaldības 2018.gada plānoto budžetu tas neietekmēs
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto Netiks 2018.gadā palielināta neapbūvētas zemes nomas maksa tās
projekta ietekmi uz
nomniekiem, kas apmierina zemniekus un privātpersonas, kuri
sabiedrību
apstrādā no pašvaldības nomāto zemi
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Apspriests deputātu tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem
(privātpersonām un zemnieku saimniecību īpašniekiem),
izskatīts deputātu darba grupās un atbalstīts domes finanšu
komitejā

R.Doniņš

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū
2018.gada 24.maijā

NOTEIKUMI Nr.2
Pieņemti ar Saldus novada domes
2018.gada 24.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 34.§)

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas izglītības,
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs,
pedagogu darba samaksas kārtību no pašvaldības budžeta līdzekļiem un
Saldus novada vispārējās izglītības, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestāžu darbības nosacījumiem Saldus novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un trešās
daļas 3.un 6.punktu, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.445
Pedagogu darba samaksas noteikumi’’;
05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās izglītības iestādēs” 15.punktu;
13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.591
”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti
no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi”;
15.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.477
”Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības
pirmsskolas grupu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās
izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”
I .Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka, kā tiek noteiktas pedagoģisko darbinieku darba slodzes Saldus novada
pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu izglītības procesu, aprēķināta un sadalīta valsts
budžeta mērķdotācija (turpmāk – mērķdotācija) un Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta
finanšu līdzekļi (turpmāk- pašvaldības līdzekļi) Saldus novada pirmsskolas izglītības, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu, (turpmāk - skola) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas

obligātajām iemaksām un Saldus novada vispārējās izglītības, pirmsskolas, profesionālās ievirzes
un interešu izglītības iestāžu darbības nosacījumus Saldus novada pašvaldībā.
II. Izglītības procesa organizēšana Saldus novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs
2. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības procesa organizēšanai noteiktās amata likmes:
2.1. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku darbdienās no 07.00-18.00, nepārsniedzot
pedagogiem 30 stundu darba nedēļu.
2.2. Iestādes vadītājs apstiprinātā finansējuma un slodžu ietvaros var izmainīt darba laiku,
organizējot dežūrgrupu darbu.
2.3. Noteikt 3 darba stundas nedēļā par sagatavošanos nodarbību vadīšanai.
2.4. Pirmskolas izglītības iestāžu, vietnieku un metodiķu darba slodze ir 40 stundu darba nedēļa.
2.5. Noteikt sekojošas pedagoģisko darbinieku darba slodzes atbilstoši bērnu skaitam izglītības
iestādē un mācību procesa norises vietu skaitam:
Līdz 70
Nosaukums

Mācību
process noris
vienā ēkā

Vadītājs
Metodiķis
Vadītāja vietnieks
Sporta skolotājs
Mūzikas skolotājs
Logopēds 5 un 6
gadīgiem bērniem
Logopēds līdz 4
gadiem

1
0
0
0
0.534
1 slodze uz
200 bērniem
1 slodze uz
150 bērniem

Mācību
process noris
vairākās
ēkās
1
0
0
0
0.825
1 slodze uz
200 bērniem
1 slodze uz
150 bērniem

Audzēkņu skaits
71-100
Mācību
Mācību
process noris
process noris
vairākās
vienā ēkā
ēkās
1
1
0.6
0.75
0
0
0.4
0.4
0.667
0.825
1 slodze uz
1 slodze uz
200 bērniem 200 bērniem
1 slodze uz
1 slodze uz
150 bērniem 150 bērniem

Virs 101
Mācību
Mācību
process
process noris
noris vienā
vairākās
ēkā
ēkās
1
1
0
0
1
1
0.6*
0.6*
0.825*
0.825*
1 slodze uz
1 slodze uz
200 bērniem 200 bērniem
1 slodze uz
1 slodze uz
150 bērniem 150 bērniem

*audzēkņu skaitam virs 200- piemēro koeficientu 2
3. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītības procesa
organizēšanai noteiktās amata likmes
3.1.Iestādes vadītāja un viņa vietnieku slodžu skaitu noteikt atbilstoši skolēnu skaitam izglītības
iestādē un mācību procesa norises vietu skaitam:

Amata
nosaukums

Vadītājs
Vietnieks
Logopēds līdz
4 gadiem
Logopēds
5 un 6
gadīgiem
bērniem

Skolēnu skaits un pirmsskolas audzēkņu skaits
Līdz 60
61-100
101-150
Mācību
Mācību
Mācību
Mācību
process
Mācību
process
Mācību
process
process
noris divās
process
noris divās
process
noris divās
noris vienā un vairāk noris vienā
un vairāk
noris
un vairāk
ēkā
ēkās, vai ir
ēkā
ēkās, vai ir vienā ēkā ēkās, vai ir
PII
PII
PII
1
1
1
1
1
1
0
0
0.1
0.2
0.2
0.3

1 slodze
uz 150
bērniem
1 slodze
uz 200
bērniem,
ja ir PII

1 slodze
uz 150
bērniem
1 slodze
uz 200
bērniem,
ja ir PII

1 slodze
uz 150
bērniem
1 slodze
uz 200
bērniem,
ja ir PII

1 slodze
uz 150
bērniem
1 slodze
uz 200
bērniem,
ja ir PII

1 slodze
uz 150
bērniem
1 slodze
uz 200
bērniem,
ja ir PII

1 slodze
uz 150
bērniem
1 slodze
uz 200
bērniem,
ja ir PII

Virs 151

1
Atbilstoši
MK
Noteikumiem

3.2. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru algas likme ar
skolēnu skaitu līdz 300 ir atbilstoša MK Noteikumiem, bet ar skolēnu skaitu virs 300 tiek
noteikta piemaksa līdz 30%, sedzot to no piešķirtās valsts mērķdotācijas.
3.3. Mācību procesa nodrošināšanai Cieceres internātpamatskolā no Saldus novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem piešķirt atbilstoši MK Noteikumiem.
3.4. Noteikt, ka vispārējās pamatizglītības iestādēm ar skolēnu skaitu līdz 60,
3.4.1.1.- 8. klasēm mācību procesu organizēt apvienojot klašu komplektus/ apvienojot mācību
priekšmetus, nosakot minimālo pedagoģisko likmju skaitu - 6.45
3.4.2. 1.- 6. klasēm mācību procesu organizēt apvienojot klašu komplektus/ apvienojot mācību
priekšmetus, nosakot minimālo pedagoģisko likmju skaitu – 2.92
3.5. Atbalsta personāla darba nodrošināšanai izmantot izglītības iestādei piešķirtā mērķdotācijas
finansējuma apjomu
4. Lai savlaicīgi plānotu mācību procesu Izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2. jūnijam Saldus
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai iesniegt:
4.1. prognozēto izglītojamo skaitu nākamajam mācību gadam,
4.2. prognozēto pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši 2.un 3. punktā minētajiem noteikumiem,
4.3. prognozēto mācību stundu plānu.
5. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības procesa
organizēšanai noteiktās amata likmes
5.1. Noteikt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba slodzi 30 stundu darba nedēļu.
5.2. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un
metodiķu darba slodze ir 40 stundu darba nedēļa:
5.3. Noteikt iestādes vadītāja un viņa vietnieku slodžu skaitu atbilstoši skolēnu skaitam izglītības
iestādē:
Audzēkņu skaits
Nosaukums
Līdz 100
101-150
Virs 151
Vadītājs
1.0
1.0
1.0
Vadītāja
0.1
0.3
1.0
vietnieks
5.4. Ja profesionālās ievirzes izglītības iestādē ir apvienotas divas un vairāk profesionālās
ievirzes nozares, tad vietnieku skaits katrā nozarē, ir tai atbilstošo bērnu skaitam.
III. Valsts mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba samaksai vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Saldus novada pašvaldībā
6. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar
Noteikumiem un citiem uz pedagogu darba samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
7. Budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” finanšu nodaļa sagatavo kārtējā gada pārskatu
par mērķdotācijas izlietojumu un ievada pārskata datus Valsts kases informācijas sistēmā „Valsts
budžeta un pašvaldību budžeta pārskati”.
8. Noteikumi piemērojami valsts un pašvaldības budžeta apstiprinātā finansējuma ietvaros
attiecīgajam gadam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka pedagogu darba
samaksas aprēķinu kārtību.
9. Mērķdotāciju skolai aprēķina un sadala, ievērojot šādus rādītājus:
9.1. bērnu no piecu gadu vecuma vai skolēnu skaits izglītības pakāpē;
9.2. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.

10. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc Valsts izglītības informatizācijas sistēmas
(turpmāk – sistēma) datu bāzē reģistrētā bērnu un skolēnu skaita attiecīgā gada 1. septembrī pa
klasēm un izglītības programmām. Skolas direktors atbild par informācijas ievadīšanu sistēmā.
11. Pašvaldība saskaņā ar MK Noteikumiem finansējumu sadala starp izglītības iestādēm.
12. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai.13. No pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas
- veido rezerves fondu 1% apmērā, kas tiek izlietots neparedzētiem gadījumiem (ilgstoši
slimojošo skolēnu apmācībai, normatīvajos aktos noteikto pabalstu un kompensāciju izmaksai un
citiem gadījumiem).
14. Mērķdotācijas apmēru novada pašvaldībai bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai aprēķina saskaņā ar Ministru
kabineta noteikto valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs finansēšanas kārtību.
15. No valsts mērķdotācijas piešķirtās logopēda slodzes sadalīt atbilstoši izglītības iestāžu
audzēkņu skaitam no piecu gadu vecuma.
16. Mērķdotācijas papildus finansējumu (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai)
(attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 13,5 % apmērā no mācību stundu plāna
īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas – izlietot samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā
arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai, ja ir nodrošināts mācību process.
IV. Pedagogu darba samaksa no pašvaldības budžeta līdzekļiem
17. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodiķiem, pedagoģiskajiem darbiniekiem
zemāko mēneša darba algas likmi atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos noteiktai darba
likmei, ja pašvaldība ar domes lēmumu nav noteikusi citādi.
18. Segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem izdevumus, kas rodas 2. un 3. punktā minēto
nosacījumu izpildei.
V. Perspektīvie jautājumi
19. Ja vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādē skolēnu skaits uz kārtējā
mācību gada 1. septembri ir mazāks par 60, tad dome var pieņemt lēmumu par skolas likvidāciju
vai reorganizāciju ar nākošā mācību gada 1. septembri.
20. Ar 2018. gada 3. septembri interešu izglītības programmas realizē izglītības iestādēs un
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Izglītības pārvalde pārrauga interešu izglītības programmu un
audzināšanas darba organizāciju.
21. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs paliek kā novada kopējo interešu izglītības konkursu un
pasākumu norises un organizēšanas vieta visiem novada bērniem. Interešu izglītībai paredzētais
finansējums tiek sadalīts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
22. Atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem dome var pieņemt lēmumu par iestāžu
reorganizāciju vai likvidāciju, Saldus Mūzikas un Saldus Mākslas skolas reorganizāciju, tās
apvienojot.
23. Ar 2018. gada 3. septembri Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists vada Saldus Bērnu
un jaunatnes centra struktūrvienību- jauniešu un iniciatīvas centru “Šķūnis”.
24. Ar 2018.gada 3. septembri izglītības process tiek realizēts visās izglītības iestāžu reģistrā
iekļautās Saldus novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2016.gada 25. augusta Noteikumi Nr.2 „Valsts
mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba samaksai vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs un no pašvaldības budžeta līdzekļiem Saldus novada pašvaldībā”
(protokols Nr.9, 39.).

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
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Saldū
2018.gada 24.maijā

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2018.gada 24.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 36.§)

KALNSĒTAS SPECIĀLĀS
INTERNĀTPAMATSKOLAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Kalnsētas speciālā intenātpamatskola (turpmāk tekstā – iestāde) ir Saldus novada domes
(turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta speciālās pamatizglītības iestāde izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem pamatizglītības programmās, speciālās pirmsskolas izglītības
programmās izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, ar jauktiem attīstības
traucējumiem, ar garīgās veselības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ar fiziskās
attīstības traucējumiem, ar redzes traucējumiem un profesionālās pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru
kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Dibinātājs iestādes padotību īsteno ar budžeta
iestādes „Saldus novada pašvaldība” (turpmāk tekstā – Pašvaldība) starpniecību.
4. Iestāde savā darbībā izmanto vienota parauga veidlapu un zīmogu ar Saldus novada ģerboņa
attēlu un pilnu iestādes nosaukumu „Latvijas Republika Saldus novada pašvaldība

KALNSĒTAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA” un to lieto saskaņā ar valsts normatīvo
aktu prasībām un Pašvaldības lietvedību regulējošiem dokumentiem.
5. Iestādei ir sava grāmatvedība un atvērts savs norēķinu konts kredītiestādē vai valsts kasē.
6. Iestādes juridiskā adrese: Kalnsētas iela 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
7. Dibinātāja juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
8. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:
8.1. Kalnsētas ielā 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
8.2. Kalnsētas ielā 13, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
8.3. Kalnsētas ielā 24, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
8.4. Kalnsētas ielā 32, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
8.5. speciālās pirmskolas izglītības izglītojamo apmācības grupas Veidenbauma ielā 2A,
Saldus, Saldus novads, LV-3801;
8.6. Jelgavas ielā 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
9. Iestādes mērķis ir veidot izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi, organizēt un
īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās,
pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu un profesijas standartā, profesionālās
pamatizglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
10. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
11. Iestādes uzdevumi speciālās pirmsskolas izglītības programmās ir:
11.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības
daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves
uzsākšanai;
11.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
11.3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un
gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski
attīstītu personību;
11.4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī
veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un
prasmju apguvi;
11.5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
11.6. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam
pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un
attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas
patriotus;
11.7. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem
pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu pamatizglītības
ieguves uzsākšanai;
11.8. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
nepieciešamos mācību līdzekļus;
11.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.

12. Izglītības iestādes uzdevumi speciālās pamatizglītības programmās ir:
12.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši pamatizglītības programmas prasībām
atbilstoši katra izglītojamā individuālajam attīstības līmenim, spējām un veselības
stāvoklim;
12.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas
personiskajai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai, sekmēt optimālu sabiedriskajai un individuālajai
dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, ņemot vērā veselības traucējuma
korekcijas un kompensācijas iespējas;
12.3. nodrošināt izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu darba un atpūtas režīmu, kā
arī pozitīvu mikroklimatu iestādē;
12.4. nodrošināt izglītojamā rehabilitāciju atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas un ārstniecības iestāžu ieteikumiem;
12.5. organizēt pasākumus bērnu veselības nostiprināšanai un organisma norūdīšanai;
12.6. nodrošināt pedagoģiskā un medicīniskā procesa vienotību, savstarpēji sadarbojoties
pedagogiem, psihologam, logopēdam, medicīnas personālam, valsts un pašvaldību
institūcijām, nevalstiskām organizācijām, izglītojamo vecākiem un personām, kuras
īsteno aizgādību (turpmāk – aizbildņi)
12.7. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot
izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju
un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei,
vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
12.8. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
12.9. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni,
sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras
savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos
tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus,
godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
12.10. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
12.11. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
13. Izglītības iestādes uzdevumi profesionālās pamatizglītības programmās ir:
13.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās
izglītības programmas, radot labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai
un fiziskajai attīstībai, izvēloties izglītības procesam atbilstīgas darba metodes un formas;
13.2. sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par
garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
13.3. veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas izglītojamajam
nodrošinātu attiecīgā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmētu viņa
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
13.4. sekmēt izglītojamā pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos
pašam pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veicināt viņa pašapziņu
un spēju uzņemties Latvijas pilsoņa pienākumus;
13.5. radīt motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai un nodrošināt
izglītojamajam iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai profesionālās augstākās
izglītības pakāpē, kā arī izglītībai mūža garumā;
13.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu
izglītības programmu apguvi;

13.7. sadarboties ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības
programmu teorētisko mācību un praktisko nodarbību, kā arī kvalifikācijas prakses
apguvi;
13.8. izveidot profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;
13.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla
resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
14. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
14.1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības
traucējumiem, izglītības programmas kods 01015511;
14.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611;
14.3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem, izglītības programmas kods 01015711;
10.4. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, izglītības programmas kods 01015811;
14.5. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības
programmas kods 01015911;
14.6. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem, izglītības programmas kods 01015311;
14.7. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes
traucējumiem, izglītības programmas kods 01015111;
14.8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem 1. – 9. klasei, izglītības programmas kods 21015811;
14.9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 1.-9. klasei, izglītības
programmas kods 21015911;
14.10. Profesionālās pamatizglītības programma ,,Mājturība”, izglītības programmas
kods 22814011, kvalifikācija - mājkalpotājs, pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
14.11. Profesionālās pamatizglītības programma ,,Būvdarbi”, izglītības programmas kods
22582011, kvalifikācija - remontstrādnieks, pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
15. Pedagogi ir tiesīgi izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmetu
standartiem un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem mācību priekšmetu programmu
paraugiem, tās izvērtē izglītības iestādes metodiskās komisijas, apstiprina izglītības iestādes
direktors, to īstenošanu kontrolē direktora vietnieki izglītības jomā.
16. Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības
programmas.
17. Iestādē izglītību iegūst latviešu valodā.
18. Iestādē apgūstamā 1.svešvaloda ir angļu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
19. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un
citi iestādes iekšējie normatīvie akti un dibinātāja lēmumi.

20. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi speciālās pirmsskolas izglītības programmās ir:
20.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa
individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;
20.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;
20.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.
21. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un
rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
22. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli.
23. Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:
23.1. daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;
23.2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
23.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā
izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;
23.4. izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;
23.5. izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas
attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību;
23.6. pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam
pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
23.7. izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus,
godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
23.8. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;
23.9. veselības nostiprināšanu;
23.10. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
24. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar
integrētu saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.
25. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā
no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības speciālās pirmsskolas izglītības
programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt
par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
26. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu
izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
27. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām,
prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus.
Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina izglītības iestādes izdota izziņa.
28. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
29. Izglītības iestādes direktors, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo
uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c.
kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām.

30. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi speciālās pamatizglītības izglītības
programmās ir:
30.1. mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba
organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka izglītības iestādes
direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu
stundu saraksts.
30.2. izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no izglītības
iestādes notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
30.3. mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Izglītības iestādes darba dienas
organizāciju nosaka Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumi. Izglītības iestāde
strādā vienā maiņā.
30.4. mācību stundas ilgums, speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem 1. – 9.klasē ir 40 minūtes, izglītojamajiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 1.-9.
klasē ir 30 min.
30.5. izglītības iestādē nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību,
ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un
vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks
tiek saskaņots ar izglītības iestādes direktora vietnieku katra mēneša sākumā.
30.6. speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas
kods 21015911, izglītošana notiek atbilstoši katra bērna individuālajam mācību plānam.
31. Fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc
brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstiskiem iesniegumiem. Nodarbības
ilgums ir 40 minūtes.
32. Interešu izglītības pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās, izglītības iestādes internātā
izglītojamo sarakstu apstiprina ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.
33. Mācību gada laikā, ne vairāk kā 10 dienas, izglītības iestāde ir tiesīga organizēt mācību
ekskursijas, mācību priekšmetu olimpiādes, projektu darbu, sporta pasākumus un citus ar mācību
un audzināšanas procesu saistītus pasākumus atbilstoši mācību plāniem vai izglītības iestādes
darba plānam.
34. Ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes notiek Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
35. Atbalsta funkcijas izglītojamajiem sniedz izglītības iestādes atbalsta personāls.
36. Izglītības iestādē ir internāts, kurš darbojas saskaņā ar izglītības iestādes izstrādātajiem
noteikumiem.
37. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajam izsniedz divas reizes
gadā – pirmā semestra un mācību gada beigās. Dodoties rudens un pavasara brīvlaikā
izglītojamie saņem starpsemestra liecības:
37.1. Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem no Valsts pārbaudes darbiem ir
atbrīvoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

37.2. 9.klašu izglītojamie, kuri apguvuši speciālās pamatizglītības programmas, Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju
izrakstu.
38. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi profesionālās pamatizglītības programmās ir:
38.1. izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā kursā un atskaitīšana no
iestādes notiek saskaņā ar izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar
dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās
prasības;
38.2. minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs.
39. Profesionālās izglītības programmu īstenošana ietver:
39.1. teorētiskās mācības vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos;
39.2. praktiskos darbus un patstāvīgos darbus profesionālajos un vispārizglītojošajos
mācību priekšmetos, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi.
40. Profesionālās izglītības ieguves ilgumu un mācību slodzes ilgumu nosaka Profesionālās
izglītības likums.
41. Profesionālās izglītības programmas var tikt īstenotas grupu nodarbībās. Mācību darba
organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes.
42. Mācību slodzes sadalījumu nedēļas dienās attiecīgajā mācību gadā un semestrī atspoguļo
mācību priekšmetu stundu saraksts, kas ir pastāvīgs vienu semestri. Ar izglītības iestādes
direktora rīkojumu stundu sarakstā var izdarīt grozījumus.
43. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir: valsts profesionālās
izglītības standarts, profesijas standarts un profesionālās pamatizglītības programma.
44. Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar izglītības programmu mācību plāniem,
kurus izstrādā izglītības iestāde, apstiprina izglītības iestādes direktors un kuri tiek saskaņoti
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas
mācību plāni nosaka mācību priekšmetu skaitu un apjomu.
45. Izglītības iestādes direktors un katra mācību priekšmeta pedagogs ir atbildīgs par izglītības
programmu īstenošanas mācību plānu izpildi, kas ir obligāta arī visiem izglītojamajiem.
46. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītojamo sasniegumi –
zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” – vai
ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.
47. Izglītības iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības
programmu saturu un īstenošanas specifiku.
48. Mācību prakses norisi iestāde organizē atbilstoši attiecīgajai izglītības programmas specifikai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
49. Pēc izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītus profesionālās izglītības
dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kārtībai, kādā izsniedz valsts
atzītus profesionālo izglītību, profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai akreditētas
profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošus dokumentus.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
50. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
51. Iestādi vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata pienākuma pildīšanas dibinātājs,
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar iestādes direktoru slēdz
Pašvaldības izpilddirektors.
52. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
53. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā,
Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē
darba līgums un amata apraksts.
54. Paraksta tiesības uz iestādes dokumentiem darbam ar valsts pārvaldes institūcijām, dibinātāja
institūcijām un struktūrvienībām, fiziskām un juridiskām personām ir iestādes direktoram,
direktora vietniekiem, bet kredītiestādē (valsts kasē) paraksta tiesības ir iestādes direktoram un
grāmatvedim.
55. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu
īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo
līdzekļu izlietošanu.
56. Iestādes darbību nodrošina iestādes administrācija un tās darbinieki, kas nodrošina iestādes
darbības nepārtrauktību dibinātāja, kā arī direktora nomaiņas gadījumā. Direktora attaisnotas
prombūtnes laikā direktoru aizvieto norīkots direktora vietnieks.
57. Iestādes direktoram ir pakļauti visi iestādes pedagogi un darbinieki.
58. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba direktors
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt direktora vietniekiem,
pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
59. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā,
Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē
darba līgums un amata apraksts.
60. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, un citos normatīvajos
aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata
apraksts.
61. Iestādes pedagogu un citu darbinieku amata vienību sarakstu sagatavo direktors un saskaņo
ar dibinātāju. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un
saskaņo ar dibinātāju.

62. Iestādes pedagoģiskā sastāva slodzes, metodiskās vadības koordināciju, izglītojamo mācību
programmas apguves uzraudzību u.c. veic Pašvaldības struktūrvienība – Izglītības pārvalde.
VII . Ārstniecības personāls
63. Izglītības iestādē strādā medicīnas darbinieki, kuri veic ārstnieciski profilaktisko darbu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šo nolikumu un skolas darba kārtības noteikumiem.
64. izglītības iestādes medicīnas darbinieki sadarbojas ar izglītības iestādes
padomi.
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65. Medicīnas personāla tiesības un pienākumi ir noteikti normatīvajos aktos un amata aprakstos.
66. Medicīnas personāla galvenais uzdevums ir maksimāla izglītojamo vispārējā veselības
stāvokļa uzlabošana un sanitāri higiēniskā darba organizācija.
67. Medicīnas personāls sadarbībā ar pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem:
67.1. veic izglītojamo veselības izpēti, diagnostiku un aizpilda medicīnas kartes;
67.2. konsultē pedagogus un vecākus par izglītojamo veselības stāvokli;
67.3. iesaka saistībā ar izglītojamo veselību metodiskus norādījumus pedagogiem,
ieteikumus individuālajam darbam ar izglītojamajiem, kā arī ieteikumus ārpusklases
pasākumu organizēšanai;
67.4. ja nepieciešams, nodrošina izglītojamo nosūtīšanu pie speciālistiem ārstniecības
iestādēs un konsultāciju centros.
68. Izglītības iestādes izglītojamajiem medicīnas personāla pienākums ir nodrošināt profilaktisko
un ārstniecisko darbu (pēc speciālistu norādījuma):
68.3. fizioterapiju;
68.4. masāžu;
68.5. ēšanas režīmu.
VIII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
69. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
70. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
71. Iestādes padomei ir konsultatīvs raksturs.
IX. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
72. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
73. Lai risinātu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, iestādē izveido
pedagoģisko padomi Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors, tās sastāvā ietilpst visi
pedagogi.
74. Pedagoģiskai padomei ir konsultatīvs raksturs.

X. Iestādes izglītojamo pašpārvalde
75. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes
darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo
pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes direktors un pedagogi.
76. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izgklītojamo
pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo
pašpārvalde.
XI. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestādes vai pārvaldes
amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes
izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību
77. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos,
kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
78. Sadarbojoties pedagoģiskajai padomei, iestādes padomei un izglītojamo pašpārvaldei, tiek
izstrādāta izglītības iestādes darba kārtība, nolikumi, noteikumi, instrukcijas un citi iekšējie
normatīvie akti. Iestādes iekšējos normatīvos aktus apstiprina direktors.
79. Izglītības iestādes darbību reglamentē šādi iekšējie normatīvie akti:
79.1. mācību priekšmetu stundu plāns;
79.3. izglītības programmas;
79.4. audzināšanas programma;
79.5. attīstības plāns;
79.6. darba plāns;
79.7. pedagogu tarifikācija;
79.8. darba kārtības noteikumi;
79.9. pedagoģiskās padomes kārtība;
79.10. skolēnu pašpārvaldes reglaments;
79.11. bibliotēkas reglaments;
79.12. bibliotēkas lietošanas noteikumi;
79.13. internāta reglaments;
79.14. izglītības iestādes padomes reglaments;
79.15. metodiskās padomes reglaments;
79.16. metodiskās komisijas reglaments;
79.17. izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi;
79.18. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;
79.19. kārtība, kādā izglītojamos uzņem izglītības iestādē;
79.20. kārtība par darba kvalitātes piemaksām pedagogiem;
79.21. atbalsta personāla reglaments;
79.22. kārtība par skolvadības sistēmas e-klases izmantošanu;
79.23. kārtība, kādā skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai iestādes, ja
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;
79.24. par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību;
79.25. kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē;
79.26. kārtība par izglītības iestādes direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta
vardarbība pret izglītojamo;
79.27. aizvietošanas kārtība;
79.28. personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi;
79.29. izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība;
79.30. citi iestādes iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti.

80. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
81. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.
82. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram
(Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).
83. Jautājumus par mācību, audzināšanas procesa organizēšanu, izglītības programmu
realizēšanas procesu un pedagoģisko izpildes procesu var apstrīdēt Pašvaldības struktūrvienībāIzglītības pārvaldē (Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV – 3801).
84. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).
XII. Iestādes kustamā un nekustamā manta
85. Iestādes kustamā manta ir tās īpašumā, valdījumā un lietošanā nošķirtā dibinātāja manta un
manta, kuru iestāde iegādājusies likumiski tiesisku darījumu un/vai dāvinājuma/ziedojuma ceļā,
un/vai realizētajos projektos.
86. Iestādes valdījumā, lietošanā un apsaimniekošanā nodots dibinātājam piederošie nekustamie
īpašumi:
86.1. Kalnsētas iela 2, Saldus pilsētā, ar kadastra Nr.84010080077, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 84010080077 ar platību 33891 kv.m., uz kuras atrodas
skolas ēka, divi šķūņi, sporta tiesnešu mājiņa, hlorētava, kā arī dzīvojamā māja ar adresi
Kalnsētas ielā 4, Saldus pilsētā, ar kadastra apzīmējumu 84010080077002;
86.2. daļa no nekustamā īpašuma (gan zeme, gan telpas) Veidenbauma ielā 2A, Saldus
pilsētā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra Nr.84010060010, uz kura atrodas
bērnudārza ēka ar kadastra apzīmējumu 8401006001003, rotaļu laukumi un ieejas mezgls
- inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 84010060010017.
86.3. daļa no nekustamā īpašuma (gan zeme, gan telpas) Kalnsētas iela13, Saldus pilsētā,
ar kadastra Nr. 84010080076, kas sastāv no internāta ēkas ar kadastra apzīmējumu
84010080076002.
XIII. Iestādes saimnieciskā darbība
87. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un
citos normatīvajos aktos, dibinātāja lēmumos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
88. Iestāde savus uzdevumus, tiesības, pienākumus un darba organizāciju realizē patstāvīgi,
sadarbojoties ar dibinātāju, Pašvaldību, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī ar
fiziskām un juridiskām personām.
89. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir
tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām civiltiesiskus darījumus, slēgt līgumus par
dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram: sniedzot
ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības
programmu īstenošanai.

XIV. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
90. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums
un citi normatīvie akti.
91. Iestādi finansē dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
92. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildus finanšu līdzekļus:
92.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
92.2. sniedzot maksas pakalpojumus, iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
92.3. no dalības projektos;
92.4. no citiem ieņēmumiem.
93. Papildus finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
93.1. iestādes attīstībai;
93.2. mācību līdzekļu iegādei;
93.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
93.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.
94. Iestādē finanšu līdzekļu apriti veic izglītības iestādes grāmatvedībā, saskaņa ar spēkā esošiem
tiesību normu aktiem Papildus finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors,
saskaņojot ar dibinātāju.
95. Iestāde izglītojamos nodrošina ar:
95.1. ēdināšanu;
95.2. mācību grāmatām;
95.3. profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību;
95.4. atbilstošiem mācību līdzekļiem un mīksto inventāru.
XV. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
96. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XVI. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
97. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
98. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai
iestādes padomes, vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
99. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.
XVII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu,
Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem
100. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un
arhīvu pārvaldību.

101. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu.
102. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju, Pašvaldības
struktūrvienību- Izglītības pārvaldi, par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto
ieteikumu ieviešanu.
103. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem,
informācijas un karjeras atbalsta pakalpojumiem.
104. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
105. Iestāde sadarbojas ar Pašvaldības struktūrvienību- Izglītības pārvaldi, lai aktualizētu
informāciju Valsts izglītības informatizācijas sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajai
Valsts izglītības informatizācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
106. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko peronu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic
fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
107. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
107.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
107.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības
noteikumu ievērošanu.
108. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un
uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp
organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt
citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

