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Par grozījumiem Saldus vidusskolas nolikumā.
Par Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Pienotava”-1, Sesile,
Novadnieku pag., Saldus nov., atsavināšanas procesa izbeigšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa “Mežsētas”-3, Novadnieku pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa “Mežsētas”-4, Novadnieku pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa Jaunā iela 1-3, Sesile, Novadnieku pag., Saldus
nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un nomaksas
pirkuma līguma slēgšanu.
Par dzīvojamās mājas Skrundas iela 5B, Saldus pārvaldīšanas tiesību
nodošanu biedrībai “Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Skrundas 5b””.
Par dzīvojamās mājas Lielā iela 20, Saldus pārvaldīšanas tiesību nodošanu
biedrībai “Lielā 20”.
Par grozījumiem 2017.gada 27.aprīļa Saldus novada domes sēdes lēmumā
Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskolas ēkas būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.
Par grozījumiem Saldus novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes
lēmumā “Par projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
pašvaldības autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritorijā” pieteikumu”
(protokola Nr. 13; 34.§).
Par sociālo dzīvokļu un dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
Par grozījumiem Saldus novada domes 2013.gada 11.jūlija
saistošos noteikumos Nr.22 „Saldus novada pašvaldības nolikums”.
Par Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata vietas
likvidēšanu.

13.

Par Budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu.

14.
15.
16.
17.

Par izmaiņām Saldus novada pašvaldības izpildvaras amatos.
Par Saldus sporta skolas direktora atbrīvošanu no amata.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Apvienotajai Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldei.
Par grozījumu Saldus novada domes teritoriālās komitejas locekļu sastāvā.

18.

Par pārstāvību dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

19.

Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētājam savienot amatus.

20.

Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniekam savienot amatus.
1.§
Par grozījumiem Saldus vidusskolas nolikumā

Domes deputāte V.VOVERE lūdz atlikt lēmuma projekta izskatīšanu, jo, pēc viņas
rīcībā esošas informācijas, augustā tiks apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi,
kuri noteiks atšķirīgu kārtību izglītības iestāžu klašu komplektēšanā un izglītības
programmu licencēšanā.
Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (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 – 2 deputāti
(D.KONUŠEVSKIS, I.RASSA), Saldus novada dome nolemj:
Atlikt lēmuma projekta “Par grozījumiem Saldus vidusskolas nolikumā” līdz
ārējo normatīvo aktu apstiprināšanai.
2.§
Par Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Pienotava”-1, Sesile,
Novadnieku pag., Saldus nov., atsavināšanas procesa izbeigšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4; 20.§)
2017.gada 19.jūnijā Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldē notika Saldus
novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Pienotava”-1, Sesile, Novadnieku pag., Saldus nov.,
kadastra Nr.8472 900 0100, kas sastāv no telpu grupas 34 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošām 340/3846 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemes gabala.
Izsolē piedalījās divi dalībnieki, izsoles uzvarētājs – SIA “AEG PLUS”, reģistrācijas Nr.
58503027041, nosolītā summa – 355 euro (izsoles sākumcena – 215 euro).
Izsoles komisija 19.06.2017. apstiprināja izsoles protokolu Nr.1/2.
Izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto
izsoles drošības naudu – 21.50 euro, t.i., 333.50 euro (Novadnieku pagasta pārvaldes kasē ,
19.06.2017. Kvīts Nr.152682).
2017.gada 25.06.2017. nekustamā īpašumā “Pienotava”, Sesile, Novadnieku pag., Saldus
nov., ir noticis ugunsgrēks, kā rezultātā dzīvokļa īpašums Pienotava”-1, Sesile, Novadnieku pag.,
Saldus nov., kadastra Nr.8472 900 0100 ir izdedzis (VUGD Akts Nr.17-21493).

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS – 1
deputāts (I.RASSA), Saldus novada dome nolemj:
1. Izbeigt Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Pienotava”-1, Sesile,
Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra Nr.8472 900 0100, kas sastāv no telpu
grupas 34 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 340/3846 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala,
atsavināšanas procesu.
2. Uzdot Novadnieku pagasta pārvaldei atskaitīt izsoles uzvarētājam - SIA
„AEG PLUS”, reģistrācijas Nr. 58503027041, samaksāto nosolīto naudas summu
355 euro (trīs simti piecdesmit pieci euro) apmērā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par pašvaldības dzīvokļa “Mežsētas”-3, Novadnieku pag., Saldus nov., izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu
(iesniedz: R.DONIŅŠ, domes priekšsēdētājs;
ziņo: I.VĪTOLA, juriste)
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4; 22.§)
2017.gada 19.jūnijā Novadnieku pagasta pārvaldē notika Saldus novada pašvaldības dzīvokļa
„Mežsētas”-3, Novadnieku pag., Saldus nov., izsole.
Izsolē piedalījās trīs dalībnieki, izsoles uzvarētājs - …., personas kods: ……, ir piedāvājis
visaugstāko cenu, t.i., 805 euro (izsoles sākumcena 565 euro) un ar savu parakstu protokolā
apliecinājis tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
Izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles samaksāto
nodrošinājumu – 56.50 euro, t.i., 748.50 euro (Novadnieku pagasta pārvaldes kasē 19.06.2017.
kvīts Nr. 152688).
Novadnieku pagasta pārvaldes izsoles komisija 19.06.2017. sēdē apstiprināja izsoles
protokolu Nr.2/2.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežsētas”,
Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra Nr. 8472 001 0172, sastāvā esošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8472 001 0172 001)
dzīvokļa Nr.3, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 001 0172
001 003 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 455/1853 kopīpašuma domājamām

daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes un pagraba, izsoles rezultātus
(izsoles protokols pielikumā).
2. Noteikt ….., personas kods: …, par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības
dzīvokļa pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar ….., personas kods: ….., par šī lēmuma 1.punktā minētā
pašvaldības dzīvokļa pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem,
Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 805 euro (astoņi simti pieci euro) apmērā;
3.2. pirkuma cena ir samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanas;
3.3. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz
sava vārda zemesgrāmatā;
3.4. dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo dokumentu
(telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta u.c. dokumenti) sagatavošanu ar
saviem spēkiem un līdzekļiem veic pircējs;
3.5. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.6. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāju …..,
personas kods: ….., Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī Lēmuma 1.punktā
minētā pašvaldības dzīvokļa 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.
4.§
Par pašvaldības dzīvokļa “Mežsētas”-4, Novadnieku pag., Saldus nov., izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4; 21.§)
2017.gada 19.jūnijā Novadnieku pagasta pārvaldē notika Saldus novada pašvaldības dzīvokļa
“Mežsētas”-4, Novadnieku pag., Saldus nov., izsole.
Izsolē piedalījās trīs dalībnieki, izsoles uzvarētājs- …, personas kods: …, ir piedāvājis
visaugstāko cenu, t.i., 345 euro (izsoles sākumcena 265 euro) un ar savu parakstu protokolā
apliecinājis tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
Izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles samaksāto
nodrošinājumu – 26.50 euro, t.i., 318.50 euro (Novadnieku pagasta pārvaldes kasē 19.06.2017.
kvīts Nr. 152687).
Novadnieku pagasta pārvaldes izsoles komisija 19.06.2017. sēdē apstiprināja izsoles
protokolu Nr.3/2.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežsētas”,
Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra Nr. 8472 001 0172, sastāvā esošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8472 001 0172 001)
dzīvokļa Nr.4, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 001 0172
001 004 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 320/1853 kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes un pagraba, izsoles rezultātus
(izsoles protokols pielikumā).
2. Noteikt …., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības
dzīvokļa pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar ….., personas kods: …., par šī lēmuma 1.punktā minētā
pašvaldības dzīvokļa pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem,
Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 345 euro (trīs simti četrdesmit pieci euro)
apmērā;
3.2. pirkuma cena ir samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanas;
3.3. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz
sava vārda zemesgrāmatā;
3.4. dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo dokumentu
(telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta u.c. dokumenti) sagatavošanu ar
saviem spēkiem un līdzekļiem veic pircējs;
3.5. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.6. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāju
……, personas kods: ……, Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī Lēmuma
1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa 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.
5.§
Par pašvaldības dzīvokļa Jaunā iela 1-3, Sesile, Novadnieku pag., Saldus nov.
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un nomaksas pirkuma
līguma slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.4; 24.§) 2017.gada
19.jūnijā Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldē notika pašvaldības dzīvokļa
Jaunā iela 1-3, Sesile, Novadnieku pag., Saldus nov., izsole.
Izsolē piedalījās divi dalībnieki, izsoles uzvarētājs ….., nosolītā summa 1515 euro (izsoles
sākumcena 1065 euro).
Izsoles komisija 19.06.2017. apstiprināja izsoles protokolu Nr.4/2.
Izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās summas avansa maksājumu, atskaitot pirms izsoles
samaksāto nodrošinājumu – 106.50 euro, t.i., 303 euro (Novadnieku pagasta pārvaldes kasē
19.06.2017. kvīts Nr. 152683).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5., 13.punktu izsoles uzvarētājam ir tiesības atlikušo summu
samaksāt uz nomaksu līdz pieciem gadiem.

… izteicis vēlmi veikt samaksu par nosolīto dzīvokļa īpašumu uz nomaksu piecu gadu
laikā un iegūt īpašuma tiesības pēc visas pirkuma cenas samaksas.
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 izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo un trešo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunā iela 1,
Sesile, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra Nr. 8472 001 0068, sastāvā esošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8472 001 0068 001)
dzīvokļa Nr.3, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8472 001 0068
001 003 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 464/7814 kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, izsoles rezultātus (izsoles
protokols pielikumā).
2. Noteikt ….., personas kods: ….., par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības
dzīvokļa pircēju.
3. Slēgt nomaksas pirkuma līgumu ar …, personas kods: ….., par šī lēmuma
1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa pārdošanu saskaņā ar Izsoles noteikumu
nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot nosacījumus:
3.1 pirkuma cena tiek noteikta 1515 euro (viens tūkstotis pieci simti
piecpadsmit euro) apmērā;
3.2. pirkuma cena jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas šādā kārtībā:
3.2.1. pircējs pirms līguma noslēgšanas ir samaksājis pārdevējam
avansa maksājumu kā pirmo iemaksu 409,50 euro (četri simti deviņi
euro 50 centi) apmērā;
3.2.2. atlikusī pirkuma summa 1105,50 euro (viens tūkstotis viens simts
pieci euro 50 centi) jāsamaksā 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
noteiktā 5 (piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju.
3.3. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc visu maksājumu samaksas un īpašuma
tiesību nostiprināšanas uz sava vārda zemesgrāmatā;
3.4. īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo dokumentu (telpu
grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, u.c. dokumenti) sagatavošanu ar saviem
spēkiem un līdzekļiem veic pircējs;
3.5. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.6. pēc nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz
dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāju …..,
personas kods: ……., Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā
minētā dzīvokļa 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.
6.§
Par dzīvojamās mājas Skrundas iela 5B, Saldus pārvaldīšanas tiesību
nodošanu biedrībai “Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Skrundas 5b””
Saldus novada pašvaldībā 21.06.2017. saņemts SIA “Saldus namu pārvalde” 21.06.2017.
iesniegums Nr.1.8.1/317 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr.2400) ar aicinājumu
pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Skrundas iela 5B, Saldus pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Skrundas 5b”, iesniegumam pievienoti dokumenti: izraksts no
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, pārvaldīšanas līguma kopija.
Izskatot iesniegto iesniegumu un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā lietderību, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 51.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu.

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skrundas iela 5B, Saldus
pārvaldīšanas tiesības biedrībai “Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Skrundas 5b””,
reģistrācijas Nr.50008264751.
2. Pilnvarot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALDUS NAMU
PĀRVALDE”, VRN 48503000168, Saldus novada pašvaldības vārdā veikt darbības
un parakstīt dokumentus šī lēmuma 1.punktā noteiktā izpildei saskaņā ar Dzīvokļu
īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.

7.§
Par dzīvojamās mājas Lielā iela 20, Saldus pārvaldīšanas tiesību nodošanu
biedrībai “Lielā 20”
Saldus novada pašvaldībā 21.06.2017. saņemts SIA “Saldus namu pārvalde” 21.06.2017.
iesniegums Nr.1.8.1/318 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr.2399) ar aicinājumu
pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Lielā iela 20, Saldus pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Lielā 20”, iesniegumam pievienoti dokumenti: izraksts no
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, pārvaldīšanas līguma kopija.
Izskatot iesniegto iesniegumu un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā lietderību, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 51.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu.

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā iela 20, Saldus pārvaldīšanas
tiesības biedrībai “Lielā 20”, reģistrācijas Nr.40008264548.
2. Pilnvarot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALDUS NAMU
PĀRVALDE”, VRN 48503000168, Saldus novada pašvaldības vārdā veikt darbības
un parakstīt dokumentus šī lēmuma 1.punktā noteiktā izpildei saskaņā ar Dzīvokļu
īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.

8.§
Par grozījumiem 2017.gada 27.aprīļa Saldus novada domes sēdes lēmumā
Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskolas ēkas būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros
Lai izstrādātu būvprojektu un veiktu autoruzraudzību Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskolas skolas ēkas pārbūves I un II kārtai Eiropas reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēta SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta Saldus
novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana ietvaros (objekts – būve
ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0076 sastāvā), saskaņā ar iepirkumu, nepieciešams ņemt
ilgtermiņa kredītu līdz 103 213 euro apmērā.
Pasākuma realizēšana atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam
stratēģiskam mērķiem – SM1 rīcības virzienam 1.1.5.modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt
un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi.
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otro daļu pašvaldība var
pieprasīt kredītu investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei.
Kārtību, kādā pašvaldības var saņemt kredītu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumi Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Veikt grozījumus 2017.gada 27.aprīļa Saldus novada domes sēdes lēmumā
Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskolas ēkas būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros
(protokols Nr. 4, 36.§), izsakot 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Ņemt ilgtermiņa kredītu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Saldus
novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolas skolas ēkas pārbūves I un II kārtai
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” projekta Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana ietvaros (objekts atrodas nekustamā
īpašuma (objekts – būve ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0076 001 atrodas
nekustamā īpašuma 8401 008 0076 sastāvā ), līdz 103 213 euro (viens simts trīs
tūkstoši divi simti trīspadsmit euro) apmērā līdz 5 gadiem, aizņēmuma
pamatsummas atmaksu sākot ar 2019.gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots 76085 EUR 2017.gadā un
27 128 EUR 2018.gadā.”
9.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā
“Par projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības
autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritorijā” pieteikumu” (protokola
nr. 13; 34.§)
Saldus novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana pašvaldības autoceļa „Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā” Darbības programmā
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
Projekts iesniegts - 2016.gada 30.novembrī
Projekta īstenošanas laiks - 2017.gads -2018.gads
Projekta mērķis:
Revitalizēt pašvaldības autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritoriju, uzlabojot publiskās
infrastruktūras kvalitāti un nodrošinot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba
vietu radīšanu.
Projekta aktivitātes:
Lai teritorijā nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību, īstenojot projektu, izbūvēs 475 m ceļu,
apvienoto gājēju-veloceliņu, lietusūdens atvades sistēmu, ielas apgaismojumu un apakšzemes
komunikācijas, kas ietver ūdensvadus un saimniecisko kanalizāciju.
Projekta budžets:
Projekta kopējais budžets – 628 669,20 EUR;
Attiecināmās izmaksas – 615 780,25 EUR, t.sk.:
1. ERAF finansējums – 523413,21 EUR;
2. Pašvaldības finansējums – 69275,28 EUR;

3.Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 23 091,76 EUR;
Neattiecināmās izmaksas – 12888,95 EUR.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa – SM2
rīcības virzienam – Mūsdienīgas, konkurētspējīgas un drošas uzņēmējdarbības vides attīstība un
dažādotas ekonomikas veicināšana: 2.1.1.sakārtot un attīstīt komercdarbības veikšanai plānotās
teritorijas.

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Grozīt Saldus novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmuma „Par
projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa
„Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā” pieteikumu” (protokola nr. 13; 34.§)
3.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
3. Projekta finanšu plūsmas, tai skaitā pašvaldības finanšu daļas
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 623 000 EUR apmērā līdz 20 gadiem,
aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019.gada martu, no Valsts kases ar tās
noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots sekojoši:
3.1. 2017.gadā- līdz 523 000.00 euro,
3.2. 2018.gadā- līdz 100 000.00 euro.
10.§
Par sociālo dzīvokļu un dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Pieņemti seši lēmumi, kuri satur fizisko personu datus, tādēļ nav publiskojami.
11.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2013.gada 11.jūlija
saistošos noteikumos Nr.22 „Saldus novada pašvaldības nolikums”
Ar 2017.gada 20.jūniju darbu uzsāka jaunais Saldus novada domes deputātu sasaukums.
Saldus novada dome veic organizatoriskus grozījumus domes struktūrā un pašvaldības pārvaldē,
līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus 2013.gada 11.jūlija saistošos noteikumos Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – 2 deputāti (D.KONUŠEVSKIS,
I.RASSA); ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Saldus novada domes
2013.gada 11.jūlija saistošos noteikumos Nr.22 „Saldus novada pašvaldības
nolikums”” (noteikumi pielikumā).

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
12.§
Par Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata vietas
likvidēšanu
Ar 2017.gada 20.jūniju darbu uzsāka jaunais Saldus novada domes deputātu sasaukums.
Sakarā ar novada pašvaldībā ierosinātajām organizatoriskām un strukturālām izmaiņām
pašvaldības izpildvarā, tiek izteikts priekšlikums- likvidēt Saldus novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieka amata vietu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 41.panta
pirmās daļas 3.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – 2 deputāti (D.KONUŠEVSKIS,
I.RASSA); ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Likvidēt Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata vietu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – 2 deputāti (D.KONUŠEVSKIS,
I.RASSA); ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikumu
(nolikums pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

14.§
Par izmaiņām Saldus novada pašvaldības izpildvaras amatos
Strādājot pie Saldus novada pašvaldības izpildvaras organizatoriskām un strukturālām
izmaiņām, 2017.gada 4.jūlijā ir noslēgta vienošanās ar pašvaldības izpilddirektoru Pēteri DUBRU
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz vienošanās pamata.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 41.panta
pirmās daļas 3.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – 2 deputāti (D.KONUŠEVSKIS,
I.RASSA); ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Atbrīvot no Saldus novada pašvaldības izpilddirektora amata Pēteri DUBRU
2017.gada 16.augustā.
15.§
Par Saldus sporta skolas direktora atbrīvošanu no amata
Saldus novada pašvaldībā 2017.gada 6.jūlijā saņemts un lietvedībā ar Nr. 569/6-3 reģistrēts
Saldus sporta skolas direktora Guntara KIKUČA 06.07.2017. iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu
no Saldus sporta skolas direktora amata un orientēšanās sporta trenera darba pienākumiem ar
2017.gada augusta mēnesi uz paša vēlēšanos.
G.KIKUČS par Saldus sporta skolas direktoru tika iecelts 2015.gada 27.maijā ar Saldus
novada domes lēmumu “Par Saldus sporta skolas direktora iecelšanu” (sēdes protokols Nr.8, 1.§)
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kurš nosaka, ka tikai novada
dome var “iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas ….”.
Ņemot vērā iepriekš sacīto, lai ar G.KIKUČU varētu izbeigt darba tiesiskās attiecības,
novada domei jāpieņem lēmums par G.KIKUČA atbrīvošanu no Saldus sporta skolas direktora
amata.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Atbrīvot no Saldus sporta skolas direktora amata Guntaru KIKUČU
2017.gada 4.augustā.
16.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Apvienotajai Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldei
Saldus novada pašvaldībā saņemts Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes
22.06.2017. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 26.06.2017. ar Nr.2418) ar
lūgumu piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 15888.89 apmērā sakarā ar ārkārtas gadījumu –
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas pārbaudes
akta Nr. 22/121.4-3.1/80, 3.punktu ”Pirmā stāva gaitenis ir apdarīts ar materiāliem, kas var veicināt
ugunsgrēka izplatīšanos Jaunlutriņu pamatskolā”, novēršanas termiņš ir norādīts 17.11.2017.
Pagasta pārvaldes budžetā ir saņemti papildus ieņēmumi EUR 7765.00 apmērā no īpašuma
pārdošanas, kurus var novirzīt iepriekšminēto darbu veikšanai, līdz ar to, papildus līdzekļi ir
nepieciešami EUR 8124.00 apmērā.

Pamatojoties uz Saldus novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam” sadaļu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Piešķirt Apvienotajai Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldei papildus
finansējumu 8124.00 euro (astoņi tūkstoši četrdesmit trīs euro) apmērā Jaunlutriņu
pamatskolas 1.stāva gaiteņa remontam, izdevumus sedzot no neparedzētiem
gadījumiem plānotajiem finanšu līdzekļiem 2017.gada budžetā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes vadītājam Valdim GŪTMANIM.
17.§
Par grozījumu Saldus novada domes teritoriālās komitejas locekļu sastāvā
Sakarā ar novada deputāta Viktora DRUKOVSKA mandāta nolikšanu pirms termiņa un
saskaņā ar 2017.gada 30.jūnija Saldus novada vēlēšanu komisijas lēmumu “Par novada deputāta
pilnvaru izbeigšana pirms termiņa” (sēdes protokols Nr.18, 1.§), ar kuru noteikts, ka bijušā
deputāta Viktora DRUKOVSKA vietā no politiskās partijas “Latvijas Zemnieku Savienība”
saraksta nākamais uzaicinātais deputāts ir Māris MEDNIS, nepieciešams veikt grozījumu
2017.gada 28.jūnija Saldus novada domes lēmuma “Par Saldus novada domes pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 1.§) 2.4.punktā ievēlēto teritoriālās komitejas
locekļu vārdiskajā sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izslēgt Viktoru DRUKOVSKI no Saldus novada domes teritoriālās komitejas
locekļu sastāva.
2. Ievēlēt domes deputātu Māri MEDNI par Saldus novada domes teritoriālās
komitejas locekli.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par pārstāvību dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi 04.07.2017. Kurzemes plānošanas reģiona
iesniegumu Nr. 2-5.5/108/17, kurā lūgts pēc 2017.gada 3.jūnija notikušajām pašvaldību
vēlēšanām, atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmajai daļai, kura nosaka, ka
“Plānošanas reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas
reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce” un Kurzemes plānošanas nolikumam,
izvirzīt pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Darbam Padomē

pašvaldība ir tiesīga deleģēt divus pārstāvjus - vienu pastāvīgo locekli un vienu aizvietotāju, kurš
ir tiesīgs aizvietot Padomes locekli tā prombūtnes laikā ar balsstiesībām.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.panata pirmo daļu un sakarā ar
nepieciešamību pārstāvēt Saldus novada pašvaldību Kurzemes plānošanas reģionā,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav; ATTURAS –
1 deputāts (I.RASSA), Saldus novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes kopsapulcei
apstiprināšanai padomes sastāvā Saldus novada domes priekšsēdētāju Reini
DONIŅU.
2. Dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs Saldus
novada domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA prombūtnes laikā aizvietotāja statusā
ar balsstiesībām izvirzīt Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri
ZUSTU.
Lēmumu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
19.§
Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētājam savienot amatus
Saldus novada pašvaldībā 2017.gada 6.jūlijā saņemts un lietvedībā reģistrēts ar Nr.573/63 Saldus novada domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA 06.07.2017. iesniegums, kurā viņš lūdz
atļauju savienot Domes priekšsēdētāja amata pienākumus ar Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amatu, tai skaitā ieņemt padomes vēlētas amatpersonas amatu. Reinis
DONIŅŠ iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Saldus novada domes priekšsēdētāja tiešo pienākumu
pildīšanai.
Saldus novada pašvaldībā 2017.gada 4.jūlijā saņemts un lietvedībā ar Nr.2554 reģistrēts
04.06.2013. Kurzemes plānošanas reģiona Nr.2-5.5/108/17 iesniegumu, kurā lūgts novada domei
pēc pašvaldībās notikušajām vēlēšanām izvirzīt pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomē, kā to paredz Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmā daļa: „Plānošanas
reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā
ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce…..”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem, ir atļauts savienot ar citu amatu
valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, kā arī ar amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu. Saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta trešā daļā ir
noteikts, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu
savienošanas uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Reinim DONIŅAM, kā Saldus novada domes
priekšsēdētājam, savienot amatus, līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsta amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta trešo daļu,

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Reģionālās attīstības likuma 17.panta
pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, I.RASSA, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1.Atļaut Reinim DONIŅAM savienot Saldus novada domes priekšsēdētāja
amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta
pirmo daļu, šo lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Saldus novada domi, ja mainījušies tiesiskie
vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
Lēmumu nosūtīt: Kurzemes plānošanas reģionam, Saldus novada domes priekšsēdētājam
R.DONIŅAM un administratīvai nodaļai

20.§
Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniekam savienot amatus
Saldus novada pašvaldībā 2017.gada 6.jūlijā saņemts un lietvedībā reģistrēts ar Nr.574/63 Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka Māra ZUSTA 06.07.2017. iesniegums, kurā viņš
lūdz atļauju savienot Domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus ar Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanu, kad viņš aizstās un pildīs Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomē Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
Māris ZUSTS iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka tiešo
pienākumu pildīšanai.
Saldus novada pašvaldībā 2017.gada 4.jūlijā saņemts un lietvedībā ar Nr.2554 reģistrēts
04.06.2013. Kurzemes plānošanas reģiona Nr.2-5.5/108/17 iesniegumu, kurā lūgts novada domei
pēc pašvaldībās notikušajām vēlēšanām izvirzīt pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomē, kā to paredz Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmā daļa: „Plānošanas
reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā
ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce…..”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldību domju priekšsēdētāju vietniekiem, ir atļauts savienot ar citu
amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, kā arī ar amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta trešā

daļā ir noteikts, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms
amatu savienošanas uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Mārim ZUSTAM, kā Saldus novada domes
priekšsēdētāja vietniekam, savienot amatus, līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsta amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta trešo
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Reģionālās attīstības likuma
17.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – 1 deputāts (I.RASSA);
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1.Atļaut Mārim ZUSTAM savienot Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta
pirmo daļu, šo lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas
kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Saldus novada domi, ja mainījušies tiesiskie
vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
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Saldū
2017.gada 7.jūlijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Pieņemti ar Saldus novada domes
2017.gada 7.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.12 11.§)

Grozījumi Saldus novada domes 2013.gada 11.jūlija
saistošos noteikumos Nr.22
„Saldus novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Izdarīt Saldus novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošos noteikumos Nr.22
„Saldus novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. aizstāt 6.2. un 6.4.apakšpunktos vārdu un skaitli „8(astoņu)” ar vārdu un
skaitli „7(septiņu)”;
2. izteikt 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. mājokļu un sociālo jautājumu komisija”;
3. izteikt 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.6. attīstības un vides aizsardzības komisija”;
4. izteikt 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.8. izglītības un jaunatnes lietu komisija”;
5. svītrot 7.13., 7.17., 7.18. un 7.19.apakšpunktus;
6. papildināt ar 7.¹ punktu šādā redakcijā:
“7.¹ Saldus novada domes un vietējās sabiedrības saiknes veicināšanai, dome
izveido šādas konsultatīvās padomes ar padomdevēju tiesībām, kuras darbojas uz
brīvprātības principiem,
ar mērķi uzturēt dialogu starp pašvaldību un
iedzīvotājiem:
7.¹ 1. līdzsvarotas attīstības konsultatīvo padomi;
7.¹ 2. sabiedrības konsultatīvā padomi;
7.¹ 3. jaunatnes lietu konsultatīvo padomi;
7.¹ 4. uzņēmēju konsultatīvo padomi;

7.¹ 5. garīgo lietu konsultatīvo padomi”;
7. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Saldus novada teritorijas plānveidīgas un efektīvas attīstības veicināšanai
izveidotajā līdzsvarotas attīstības konsultatīvajā padomē darbojas domes
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, un pagastu pārvalžu vadītāji”;
8. svītrot 15.1.41. apakšpunktu;
9. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Domes izveidotā budžeta iestāde „Saldus novada pašvaldība” ir domes
izpildinstitūcija (turpmāk - administrācija), kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
18.1. izpilddirektora;
18.2. administratīvās nodaļas;
18.3. attīstības nodaļas;
18.4. būvvaldes;
18.5. dzimtsarakstu nodaļas;
18.6. izglītības pārvaldes;
18.7. finanšu nodaļas;
18.8. pašvaldības policijas;
18.9. saimnieciskā nodaļas”;
10. svītrot 34.punktā vārdus “pašvaldības izpilddirektora vietnieks”;
11. svītrot III.nodaļas nosaukumā vārdus “UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS”.
12. svītrot 49.punktā vārdus “izpilddirektora vietnieks un”;
13.svītrot 50., 51., 52., 54. un 151.punktus;
14. svītrot 56.punktā vārdus “izpilddirektora vietnieks”;
15.svītrot 61.punktā vārdus “administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija,
Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldību apvienotā civilās aizsardzības
komisija, uzņēmēju konsultatīvā padome”;
16. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:
„63. Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārraudzībā ir izglītības
un jaunatnes lietu komisija , kultūras, sporta un tūrisma komisija , mājokļu un
sociālo jautājumu komisija , administratīvā komisija , pedagoģiski medicīniskā
komisija un starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu
un jauniešu atbalstam”;
17. aizstāt 67.punktā vārdus “līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda
komisija” ar vārdiem “attīstības un vides aizsardzības komisija”;
18. svītrot 95.2.apakšpunktā vārdus “un izpilddirektora vietniekam”;
19. svītrot 112.punktā vārdus “izpilddirektora vietniekam”.
Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
( grozījumiem Saldus novada pašvaldības nolikumā)

īss
projekta
satura izklāsts
projekta
nepieciešamības
pamatojums
plānotā projekta
ietekme
uz
pašvaldības
budžetu
uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
administratīvajām
procedūrām un
konsultācijām ar
privātpersonām

grozījumi nolikumā veikti saskaņā ar organizatoriskām un
strukturālām izmaiņām pašvaldības pārvaldē
nodrošināt pašvaldības nolikuma atbilstību Saldus novada
domes lēmumiem
nav attiecināms

nav attiecināms
grozījumi saistošos noteikumos izstrādāti sadarbībā ar novada
domes deputātiem

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš
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APSTIPRINĀTS
Ar Saldus novada domes
2017.gada 7.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.12 13.§)

BUDŽETA IESTĀDES „SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA”

NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu un
Saldus novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22
“Saldus novada pašvaldības nolikums” 16.punktu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Budžeta iestāde „Saldus novada pašvaldība“ (turpmāk - administrācija) ir Saldus novada
domes (turpmāk – dome) izveidota augstākā izpildinstitūcija, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu.
1.2. Administrācija ir tieši pakļauta domei.
1.3. Administrācija ir augstākā iestāde domes dibinātajām pašvaldības iestādēm un aģentūrām.
1.4. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus, Saldus novada pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes lēmumus.
1.5. Administrācija savā darbībā izmanto veidlapu un zīmogu ar Saldus novada ģerboņa attēlu un
pilnu administrācijas nosaukumu „Latvijas Republika SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA”, un
lieto tos saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām un pašvaldības dokumentu pārvaldību
regulējošiem dokumentiem, un pašvaldības atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs.
1.6. Administrācijas juridiskā adrese ir Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
1.7. Administrācijas darbinieku darba vietas atrodas Saldus novada pašvaldībai piederošajās
administratīvajās ēkās un telpās:
1.7.1. Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov.;

1.7.2. Striķu ielā 2, Saldū, Saldus nov.;
1.7.3. Avotu ielā 12, Saldū, Saldus nov.;
1.7.4. Avotu ielā 12A, Saldū, Saldus nov..
1.7.5. Slimnīcas ielā 3A, Saldū, Saldus nov.;
1.7.6. Kuldīgas ielā 3, Saldus, Saldus nov..
2. Administrācijas kompetence un darba organizācija
2.1. Administrācijai ir šādi uzdevumi:
2.1.1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
2.1.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par novada domes sēdēs izskatāmiem
lēmumu projektiem;
2.1.3. nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
2.1.4. nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju,
padomju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;
2.1.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;
2.1.6. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās
valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
2.1.7. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes priekšsēdētāja vai
priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, novada pašvaldības līgumu projektus,
administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to
projektus;
2.1.8. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos tiesību aktos noteikto novada
pašvaldības autonomu funkciju izpildi, valsts pārvaldes deleģēto funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi un realizēt pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu;
2.1.9. veikt pašvaldības iestāžu, pagastu pārvalžu un aģentūru pārraudzību, metodisko
vadību un visa novada teritorijas līdzsvarotas attīstības koordināciju;
2.1.10. nodrošināt pašvaldības finanšu politikas izstrādāšanu, finanšu resursu plānošanu,
uzskaiti un vadību;
2.1.11. nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pašvaldības
administratīvajā centrā – Saldus pilsētā;
2.1.12. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un
novada domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumiem.
2.2. Administrācijai ir šādas tiesības:
2.2.1. pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām administrācijas uzdevumu
izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;
2.2.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
2.2.3. piedalīties novada domes sēdēs;
2.2.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
3. Administrācijas struktūra un pārvaldība
3.1. Administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors).
3.2. Administrācijā ir šādas struktūrvienības/institūcijas:
3.2.1. izpilddirektors;
3.2.2. administratīvā nodaļa;
3.2.3. attīstības nodaļa;
3.2.4. būvvalde
3.2.5. dzimtsarakstu nodaļa;

3.2.6. izglītības pārvalde;
3.2.7. finanšu nodaļa;
3.2.8. pašvaldības policija;
3.2.9. saimnieciskā nodaļa.
3.3. Administrācijas struktūrvienības/institūcijas ir tieši pakļautas izpilddirektoram.
3.4. Administrācijas struktūrvienības/institūcijas darbojas, saskaņā ar domes apstiprinātajiem
nolikumiem.
3.5. Administrācijas struktūrvienības/institūcijas izveido, reorganizē un likvidē dome.
3.6. Administrācijas darbinieku mēnešalgu un amatu sarakstu apstiprina domes
priekšsēdētājs/domes priekšsēdētāja vietnieks pēc saskaņošanas ar izpilddirektoru un
administratīvās un finanšu nodaļu vadītājiem.
3.7. Izpilddirektors un administrācijas struktūrvienību/institūciju vadītāji darbojas savas
kompetences ietvaros saskaņā ar atbilstošo struktūrvienību/institūciju nolikumiem.
3.8. Administrācijas struktūrvienību/institūciju darbinieki darbojas savas kompetences ietvaros
atbilstoši attiecīgā darbinieka darba līgumam un apstiprinātā amata apraksta nosacījumiem.
3.9. Darba līgumu ar izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs.
3.10. Darba līgumus ar struktūrvienību/institūciju vadītājiem un darbiniekiem (izņemot
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus), atbilstoši apstiprinātajam administrācijas darbinieku
mēnešalgu un amatu sarakstam, slēdz izpilddirektors.

4. Izpilddirektors
4.1. Izpilddirektoram, kā administrācijas vadītājam, ir šādi pienākumi un tiesības:
4.1.1. īstenot administrācijas vadītāja kompetenci un organizēt novada pašvaldības
administrācijas darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību;
4.1.2. pārvaldīt administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;
4.1.3. saskaņojot ar Saldus novada domes priekšsēdētāju, dibināt un pārtraukt darba
tiesiskās attiecības ar administrācijas darbiniekiem (turpmāk kopā – pašvaldības
administrācijas darbinieki), kā arī domes dibināto iestāžu/aģentūru vadītājiem/direktoriem,
ja normatīvie akti nenosaka citādi.
4.1.4. veidot un iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājam/priekšsēdētāja vietniekam
pašvaldības administrācijas darbinieku mēnešalgu un amatu sarakstu;
4.1.5. izveidot administrācijas iekšējās kontroles sistēmu, noteikt pārvaldes lēmumu
iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;
4.1.6. slēgt saimnieciskos darījumus/līgumus novada pašvaldības administrācijas darba
nodrošināšanai, kā arī citus līgumus saistošajos noteikumos “Saldus novada pašvaldības
nolikums” noteiktajā kārtībā;
4.1.7. parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus par mantas, citu tiesību un saistību
nodošanu un pieņemšanu, kā arī citus dokumentus novada domes administrācijas vārdā;
4.1.8. pašvaldības administrācijas ikdienas uzdevumu veikšanai izveidot darba grupas;
4.1.9. izskatīt pašvaldībā saņemto korespondenci un rakstīt rezolūcijas;
4.1.10. parakstīt maksājuma uzdevumus, rēķinus, rakstīt rezolūcijas par apmaksu;
4.1.11. parakstīt rīkojuma dokumentus administrācijas darba nodrošināšanai
pamatdarbības un personāla jautājumos;

4.1.12. parakstīt rīkojumus un apstiprināt nodošanas-pieņemšanas aktus ilgtermiņa
ieguldījumu un krājumu nodošanai bez atlīdzības domes dibināto institūciju starpā novada
ietvaros;
4.1.13. ierosināt un izskatīt disciplinārlietas un pieņemt lēmumus par disciplinārsodu
piemērošanu administrācijas darbiniekiem;
4.1.14. organizēt un pārzināt pašvaldības īpašuma pārvaldi, tā izmantošanu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs;
4.1.15. apstiprināt pašvaldības administrācijas darbinieku amatu aprakstus;
4.1.16. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos, novada domes, novada domes
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka dotus uzdevumus.
4.2. Izpilddirektoram, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Saldus novada pašvaldības
nolikums”, ir tiesības Saldus novada pašvaldības vārdā izdod administratīvos aktus,
pilnvarojumus, slēgt līgumus, apstiprināt un/vai saskaņot administrācijas iekšējos normatīvos
aktus, parakstīt visus dokumentus administrācijas vārdā, kā arī ar pirmā paraksta tiesībām rīkoties
ar domes naudas līdzekļiem un ar domes pārskaitāmiem sertifikātiem Saldus novada pašvaldības
norēķinu kontos kredītiestādēs un valsts kasē.
4.3. Ja izpilddirektors veicot savus pienākumus nonāk interešu konflikta situācijā, konkrētās
izpilddirektora funkcijas veic domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks.
4.4. Izpilddirektora
prombūtnes
laikā
viņa
pienākumus
veic
ar
domes
priekšsēdētāja/priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu noteiktais administrācijas struktūrvienības
vadītājs. Izpilddirektora aizvietošanas laikā administrācijas struktūrvienības vadītājam, kā
izpilddirektora pienākumu izpildītājam, ir piešķirtas visas administrācijas vadītāja pilnvaras ar
dokumentu paraksta tiesībām, izņemot nav paraksta tiesības uz bankas dokumentiem, valsts kases
pārskaitījumiem un uz līgumiem, kuru parakstīšanai noteikta speciāla kārtība domes saistošajos
noteikumos “Saldus novada pašvaldības nolikums”.
5. Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms
un pārskati par darbību
5.1. Katrs administrācijas struktūrvienības/institūcijas darbinieks ir atbildīgs par:
5.1.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā
arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši to
lietošanas noteikumiem;
5.1.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu / ierobežotas pieejamības
informācijas neizpaušanu / fizisko personu datu aizsardzības principu ievērošanu saskaņā
ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina izpilddirektors, kurš ir atbildīgs par pieņemto
pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
5.3. Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno Saldus novada domes
priekšsēdētājs.
5.4. Izpilddirektora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt domes
administratīvo aktu strīdu komisijā.
5.5. Izpilddirektora izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Saldus novada
domes priekšsēdētājam.
5.6. Administrācijas struktūrvienību un amatpersonu izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko
rīcību var apstrīdēt domes izpilddirektoram.

5.7. Saldus novada domei jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt pārskatus par administrācijas darbu.
6. Administrācijas finansēšanas avoti un kārtība
6.1. Dome nodrošina administrācijas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus no pašvaldības
budžeta.
6.2. Visu administrācijas finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti pašvaldībā.
6.3. Administrācija finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
pašvaldības lēmumiem, noteikumiem, pašvaldības domes priekšsēdētāja/domes priekšsēdētāja
vietnieka, pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.
7. Administrācijas reorganizācija
7.1. Lēmumu par administrācijas reorganizāciju pieņem dome.
8. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
8.1. Administrācijas nolikuma, to grozījumu izstrādi nodrošina izpilddirektors.
8.2. Grozījumus administrācijas nolikumā var ierosināt domes deputāti, domes priekšsēdētājs/
priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors.
8.3. Administrācijas nolikumu, tā grozījumus apstiprina ar domes lēmumu.
9. Noslēguma jautājums
9.1. Ar minētā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2013.gada 27.jūnijā apstiprinātais “Budžeta
iestādes “Saldus novada pašvaldības” nolikums” (protokols Nr.12, 16.§).

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

