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Nr.3
Saldū

2018.gada 22.februārī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par
Saldus novada pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās”.
2. Par grozījumiem Saldus Sporta skolas nolikumā.
3. Par grozījumiem Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
“Cerībiņa” nolikumā.
4. Par Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par Konkursa „Saldus novada uzņēmēju gada balva” nolikuma
apstiprināšanu.
6. Par Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošos
noteikumos Nr.28 “Par pabalstiem audžuģimenei””.
8. Par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu.
9. Par Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas
vārdiskā sastāva maiņu un atļauju savienot amatus.
10. Par Saldus novada domes jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
nolikuma apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālā aprūpes
centra izveidei.
12. Par Saldus novada domes attīstības un vides aizsardzības komisijas
vārdiskā sastāva maiņu.
13. Par Saldus novada domes transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas vārdiskā sastāva maiņu.
14. Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā
“Par Saldus novada pārstāvju pilnvarošanu un paraksta tiesību noteikšanu
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām”.
15. Par precizējumiem 2017.gada 28.septembra saistošos noteikumos Nr.17
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
16. Par projekta “Saldus mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” pieteikumu.

17. Par projekta “Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa
apdraudējuma riska novēršana, rekonstruējot notekūdeņu sistēmu Rubas
pagastā”.
18. Par Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu apkures sistēmu
rekonstrukciju.
19. Par Saldus Mākslas skolas pieaugušo neformālās izglītības programmas
apstiprināšanu.
20. Par Saldus vidusskolas iesniegumu Erasmus+ programmai.
21. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus
nov., atsavināšanu publiskā izsolē.
22. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres pag., Saldus
nov., atsavināšanu publiskā izsolē.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulziedes”, Ezeres pag., Saldus
nov., atsavināšanu publiskā izsolē.
24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Avoti”-6, Jaunauces pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu.
25. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Rubīni”-4, Jaunauces pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu.
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuldīgas šoseja 99G, Saldus pag.,
Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma
līgumu slēgšanu.
27. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 2A-3, Pampāļu pag.,
Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma
līgumu slēgšanu.
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārļi”, Kalnsētas, Cieceres pag.,
Brocēnu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un
pirkuma līgumu slēgšanu.
29. Par precizējumiem Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes
lēmumā “Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-16, Jaunlutriņu pag.,
Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma
līgumu slēgšanu”.
30. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Atvari”-7, Zirņu pag., Saldus nov.,
atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma
slēgšanu.
31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upenieki”, Ezeres pag.,
Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma
līguma slēgšanu.
32. Par grozījumiem Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumā “Par
nedzīvojamo telpu Striķu ielā 2, Saldū iznomāšanu.
33. Par 02.11.2010. Līguma par nekustamā īpašuma Avotu iela 4, Saldus
lietošanu un apsaimniekošanu izbeigšanu.
34. Par statusa “zemes starpgabals” noteikšanu nekustamā īpašuma
“Dzirnavu iela 36” Saldus pilsētā sastāvā esošajai zemes vienībai.

35. Par precizējumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus
novadā”.
36. Par dalības maksas noteikšanu vienreizējam pasākumam Saldus Mākslas
skolā.
37. Par Druvas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
38. Par Saldus novada pašvaldības Norēķina centra maksas pakalpojuma
apstiprināšanu.
39. Par Saldus pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
40. Par Lutriņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
41. Par Pampāļu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
42. Par Zvārdes pagastu pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru
parādu dzēšanu.
43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrību sabiedrisko aktivitāšu
pieteikumiem.
44. Par Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu.
45. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rubeņu noma, Ezeres
pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma slēgšanu.
46. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 2-20, Nīgrandes pag.,
Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma
līgumu slēgšanu.
47. Par Saldus pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
48. Par Saldus novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
49. Par dāvinājuma (finanšu līdzekļu) pieņemšanu no „VG BYGG AS”.
50. Par kultūras funkcijas noteikta apjoma deleģēšanu biedrībai „Mākslu
attīstības biedrība „Ilizanna””.
1.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par
Saldus novada pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās”
Saldus novada dome 2017.gada 30.martā pieņēma lēmumu “Par Saldus novada
pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās” (sēdes protokols Nr.3, 6.§) un pilnvaroja bijušo
Saldus Sporta skolas direktoru pārstāvēt Saldus novada pašvaldības intereses lēmumā norādīto
biedrību biedru sapulcēs, pārvaldes un lēmējinstitūcijās, veikt citus pienākumus un īstenot
tiesības, kas paredzētas pašvaldībai kā biedrības biedram.
Ar 2017.gada 11.septembri Saldus Sporta skolas direktora pienākumus sāka pildīt
Madars ROGA., līdz ar to ir jāizdara grozījumi iepriekš minētajā domes lēmumā, aizstājot
iepriekšējā Saldus Sporta skolas direktora pilnvarojumu uz pilnvarojumu esošajam Sporta skolas
direktoram.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt Saldus novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par Saldus
novada pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās” (sēdes protokols Nr.3, 6.§)
šādus grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības iestādes „Saldus Sporta skola” direktoru
Madaru ROGU sagatavot, iesniegt un parakstīt nepieciešamos dokumentus, lai
nodrošinātu pašvaldības iestāšanos lēmuma 1.punktā norādītajās biedrībās”;
1.2. izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības iestādes „Saldus Sporta skola” direktoru
Madaru ROGU pārstāvēt Saldus novada pašvaldību lēmuma 1.punktā norādīto
biedrību biedru sapulcēs, pārvaldes un lēmējinstitūcijās, veikt citus pienākumus un
īstenot tiesības, kas paredzētas pašvaldībai kā biedrības biedram”;
1.3. izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Saldus novada pašvaldības iestādes
„Saldus Sporta skola” direktoru Madaru ROGU”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Saldus Sporta skolai un Izglītības
pārvaldei

2.§
Par grozījumiem Saldus Sporta skolas nolikumā
Saldus novada pašvaldība sadarbība saņēmusi Saldus Sporta skolas ierosinājumu izdarīt
grozījumus Sporta skolas nolikumā.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2016.gada 28.aprīlī apstiprinātā Saldus Sporta skolas
(protokols Nr.4, 3.§) nolikuma 68.punktu “Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc
iestādes dibinātāja iniciatīvas vai direktora priekšlikuma” un 69.punktu “Grozījumus nolikumā
izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs” grozījumus Sporta skolas nolikumā var veikt tikai
novada dome.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo un otro daļām, Profesionālās izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un saskaņā ar
Saldus novada domes 2016.gada 28.aprīlī apstiprinātā Saldus Sporta skolas (protokols Nr.4, 3.§)
nolikuma 68. un 69.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt Saldus novada domes 2016.gada 28.aprīļa Saldus Sporta skolas
nolikumā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 8.2.apakšpunktā vārdus Saldus 2.vidusskola” ar vārdiem “Saldus
vidusskola” un svītrot vārdus “J.Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., LV-3801”;
1.2. aizstāt 8.3.apakšpunktā vārdus Saldus 1.vidusskola” ar vārdiem “Saldus
pašvaldības sabiedriskā ēka”;
1.3. izteikt 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4. Sporta komplekss, Kalnsētas iela 32, Saldus, Saldus nov., LV-3801”;

1.4. izteikt 14.punktā norādītās izglītības programmas un licences šādā
redakcijā:
1.5. svītrot 23.punktā teikuma daļu “un ārsta atļaujas”;
Izglītības programmas
nosaukums
Basketbols
Vieglatlētika
Svarcelšana
Grieķu-romiešu cīņa
Futbols

Programmas kods
20V 813 001 un 30V 813 001
20V 813 001 un 30V 813 001
20V 813 001 un 30V 813 001
20V 813 001
20V 813 001 un 30V 813 001

Licences Nr.
P-15654; P-15655
P-15658; P-15659
P-15660
P-15858
P-15657

1.6. svītrot 24.punktā pēdējo teikumu.
1.7. papildināt ar 56.¹ punktu, izsakot šādā redakcijā:
“56.¹ Iestādes valdījumā, turējumā un lietošanā netiek nodots dibinātājam
piederošā nekustamā īpašuma Jelgavas iela 6, Saldus, kadastra Nr.8401 508 0054,
sastāvā esošā Sporta kompleksa ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0116 009
pirmā stāvā esošo nedzīvojamo telpu grupu ar kadastra apzīmējumu 8401 008
0116 009 018 (Kafejnīcas telpas) ar 7(septiņām) telpām ar kopējo platību 139,20
kvm”.
2. Uzdot Saldus Sporta skolas direktoram par skolas nolikumā izdarītajiem
grozījumiem informēt Izglītības iestāžu reģistru.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Saldus Sporta skolai un Izglītības
pārvaldei

3.§
Par grozījumiem Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
nolikumā
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādi
“Cerībiņa” ir sagatavojuši grozījumus Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
nolikumā. Ieteikto grozījumu būtība - no 2018.gada janvāra valsts vairs nepiešķir finansējumu
speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” uzturēšanai, tagad šīs iestādes uzturēšanas un
saimnieciskos izdevumus pilnībā apmaksā no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 26.novembrī apstiprinātā Saldus speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
(protokols Nr.20, 3.§) nolikuma 68.punktu
“Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai Iestādes
padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma” un 69.punktu “Grozījumus nolikumā izstrādā
Iestāde un apstiprina Dibinātājs” grozījumus pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā var veikt
tikai novada dome.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējas izglītības likuma 9.panta otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt Saldus novada domes 2015.gada 26.novembrī apstiprinātā Saldus
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” nolikumā šādus grozījumus:
izteikt 60.punktu šādā redakcijā:
“60. Iestādē pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts mērķdotācijām”.
2. Uzdot Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa”
vadītājai nolikuma grozījumus nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Saldus speciālai pirmsskolas
izglītības iestādei “Cerībiņa” un Izglītības pārvaldei

4.§
Par Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas
direktores iesniegums ar lūgumu domei - apstiprināt Saldus novada pašvaldības Rubas
pamatskolas jauno nolikumu (nolikums pievienots pielikumā).
Jaunais Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas nolikumu
(nolikums pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolai un Izglītības pārvaldei

5.§
Par Konkursa „Saldus novada uzņēmēju gada balva” nolikuma
apstiprināšanu
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” ir izstrādājusi konkursa “Saldus novada uzņēmēju gada balva” nolikuma jauno redakciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pants pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Konkursa “Saldus novada uzņēmēju gada balva” nolikumu
(nolikums pielikumā).
2. Ar Konkursa “Saldus novada uzņēmēju gada balva” nolikuma spēkā
stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 19.decembra Konkursa “Saldus
novada uzņēmēju gada balva” nolikumu (sēdes protokols Nr.24, 3.§).
Lēmumu nosūtīt: Saldus novada p/a “Saldus TIKSC” un administratīvai nodaļai

6.§
Par Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” nolikuma
apstiprināšanu
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” ierosina novadā ieviest jaunu tradīciju katru gadu rīkot konkursu par sakoptāko īpašumu
Saldus novadā, un ir izstrādājusi minētā konkursa nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pants pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
Apstiprināt Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” nolikumu
(nolikums pielikumā).
Lēmumu nosūtīt: Saldus novada p/a “Saldus TIKSC” un administratīvai nodaļai

7.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošos
noteikumos Nr.28 “Par pabalstiem audžuģimenei””
2018.gada 16.janvārī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” (stājušies
spēkā 19.01.2018.), ar kuriem tiek palielināts pabalsta apmērs bērna uzturam, paredzot to, ka
pabalsts nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam. Šie noteikumi ir piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.
Šobrīd Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.28 “Par
pabalstiem audžuģimenei” 2.punkts nosaka, ka pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto
bērnu ir 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas. 2013.gada 15.janvāra Ministru kabineta
noteikumi Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” paredz:
“2. Katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos
uzturlīdzekļus šādā apmērā:
2.1. katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 %
apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai –
30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.”
Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.28 “Par pabalstiem
audžuģimenei” paredz mazāku pabalsta apmēru bērniem no 7gadu vecuma sasniegšanas līdz
18gadu vecuma sasniegšanai, kā tas šobrīd ar grozījumiem ir noteikts Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”. Līdz ar to ir

nepieciešams veikt grozījumus Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošos
noteikumos Nr.28 “Par pabalstiem audžuģimenei” un noteikt Ministru kabineta noteikumiem
atbilstošu regulējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 2006.gada
19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Saldus novada domes
2013.gada 26.septembra saistošos noteikumos Nr.28 “Par pabalstiem
audžuģimenei”” (noteikumi pielikumā Nr.1).
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”

8.§
Par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu
……

9.§
Par Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas
vārdiskā sastāva maiņu un atļauju savienot amatus
Ar 2017.gada 28.jūnija Saldus novada domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada
domes komisiju/padomju un konsultatīvo padomju izveidošanu un to skaitliskā sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 2.§ 1.punkta 1.5.apakšpunkts) tika izveidota Saldus novada
domes mājokļu un sociālo jautājumu komisija ar 7 (septiņu) komisijas locekļu skaitlisko sastāvu.
Ar 2017.gada 27.jūlija Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada domes
mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sastāva apstiprināšanu un komisijas priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” (protokols Nr.13, 21.§) tika noteikts minētās komisijas
vārdiskais sastāvs, tika ievēlēti komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
Ar 2017.gada 28.septembra Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada domes
mājokļu un sociālo jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 5.§) tika
apstiprināts minētās komisijas nolikums.
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 23.janvārī saņemts un lietvedībā ar Nr.53/6-3
reģistrēts Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekļa pašvaldības izpilddirektora Kristapa
OŠA iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas pēc paša
vēlēšanās.
Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas nolikuma 20.punkts
nosaka: “Komisijas loceklis var izbeigt savu darbību Komisijā tikai ar DOMES lēmumu par viņa
atbrīvošanu, kas pieņemts pēc Komisijas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas”. Ja novada

dome izbalso kādu no komisijas locekļiem, tad domei ir tiesības ievēlēt jaunu komisijas locekli.
Komisijas priekšsēdētājs ierosina par Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekli ievēlēt
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju Gintu HOMANI.
Gints HOMANIS, personas kods ……, ir Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta
pārvaldes vadītājs. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta pirmās daļas 16) punktu: „16) valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs…” Ginta
HOMAŅA ieņemamajam amatam noteikts valsts amatpersonas statuss.
Saskaņā ar 2017.gada 28.septembra Saldus novada domes lēmumu “Par pilnvarojumu
Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai” (sēdes protokols Nr.17, 4.§),
dome pilnvaroja minēto komisiju pieņemt lēmumus no pašvaldības autonomo funkciju izrietošu
pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, ja nepieciešams, izdot administratīvos aktus, šādos
jautājumos:
1. par dzīves vietas deklarēšanas un/vai deklarētās dzīvesvietas anulēšanas jautājumiem;
2. par dzīvojamās platības izīrēšanu vai maiņu;
3. par personu (ģimeņu) reģistrāciju pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamos palīdzības reģistros vai izslēgšanu no reģistru grupām;
4. par dzīvokļa nodošanu apakšīrē;
5. par dzīvojamās platības izīrēšanu Sociālajā(-s) mājā(-s);
6. par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu vai izbeigšanu;
7. par dzīvokļa īres līguma kvalificētam speciālistam noslēgšanu, pagarināšanu vai
izbeigšanu;
8. par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu vai izbeigšanu;
9. par pagaidu dzīvojamās platības ierādīšanu;
10. par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību pārņemšanu un/vai dzīvojamās telpas īres
līguma pārslēgšanu. Līdz ar to, Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas
locekļiem saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta otro daļu: “(2) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas
attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar
valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem” ir noteikts valsts amatpersonas
statuss.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punktā noteikts, ka “(5)…. pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 4) citu amatu publiskas personas
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”
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹.panta ceturtā
daļa nosaka, ka „(4) Ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus,
rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo
likumu ir nepieciešama atļauja.”, tātad Gintam HOMANIM jāsaņem atļaujas savienot amatus
par katru ieņemamo amatu novada domes dibinātās institūcijās.
Savukārt, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
ceturtā prim daļā teikts, ka: “(41) Ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās
daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī
ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas
citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos
jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā…”.

Samaksu par Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekļa

pienākumu pildīšanu Gints HOMANIS nesaņem.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Gintam HOMANIM, kā Saldus novada domes
mājokļu un sociālo jautājumu komisijas loceklim un kā Saldus novada pašvaldības Pampāļu
pagasta pārvaldes vadītājam, savienot amatus
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un saskaņā
ar Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas nolikuma 20. un 22.punktiem,
kā arī pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsta amatpersonu darbībā”
7.panta (5) daļas 4.punktu, 8.¹ panta otro daļu un piektās daļas 2.punktu, 8.¹ panta ceturto daļu un
8.¹ panta ceturto prim daļu, un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un
24.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atbrīvot pašvaldības izpilddirektoru Kristapu OSI no Saldus novada
domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un
izslēgt Kristapu OSI no minētās komisijas sastāva.
2. Ievēlēt Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju Gintu HOMANI par Saldus
novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekli.
3. Atļaut Gintam HOMANIM kā Saldus novada domes mājokļu un sociālo
jautājumu komisijas loceklim savienot amatu ar Saldus novada pašvaldības
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja amatu, un atļaut Saldus novada pašvaldības
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājam Gintam HOMANIM savienot amatu ar
Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekļa amatu.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8 .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 Pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

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.
Lēmums nosūtāms: G.HOMANIM, pašvaldības izpilddirektoram un Mājokļu un sociālo
jautājumu komisijai

10.§
Par Saldus novada domes jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
nolikuma apstiprināšanu
Ar 2017.gada 24.augusta Saldus novada domes sēdes lēmumu tika apstiprināti Saistošie
noteikumi Nr.14 „Saldus novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14, 34.§). Minēto
noteikumu 8.punkts paredz: “Domes un vietējās sabiedrības saiknes veicināšanai, dome izveido

šādas konsultatīvās padomes ar padomdevēju tiesībām, kuras darbojas uz brīvprātības
principiem, ar mērķi uzturēt dialogu starp domi un iedzīvotājiem:
8.3. jaunatnes lietu konsultatīvo padomi”.
Pamatojoties uz 2017.gada 24.augusta Saldus novada domes saistošo noteikumu Nr.14
„Saldus novada pašvaldības nolikums” 8.3.apakšpunktu un 10.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
Apstiprināt Saldus novada domes jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
nolikumu (nolikums pielikumā).
Lēmumu nosūtīt: Izglītības pārvaldei un administratīvai nodaļai

11.§
Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālā aprūpes
centra izveidei
Saldus novada pašvaldība 2017.gada decembrī Saldus novada mājas lapā publicēja
paziņojumu un lūdza pieteikties interesentus, kuri uzņemtos, apsaimniekot pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Internātskola”, Rubas pagastā, Saldus novadā un izveidot Sociālās aprūpes
centru.
Uz Saldus novada pašvaldības paziņojumu atsaucās divi interesenti un iesniedza savus
pieteikumus, tai skaitā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr.40008002279, (turpmākLSK), kura ir lielas starptautiskas kustības pilntiesīga un aktīva dalīborganizācija. Šobrīd LSK
pamatdarbības virzieni ir visdažādākie sociālās aprūpes pakalpojumi visā Latvijas teritorijā
(dienas un krīzes centri, īslaicīgās uzturēšanas mītnes, dažādi atbalsta punkti, nakts un diennakts
sociālie centri utt.).
Izskatot LSK pieteikumu, tika konstatēts:
1. LSK ir gatavi pārņemt lietošanā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Internātskola”, Rubas pag., Saldus nov., kadastra Nr.84820020322, Kurzemes rajona tiesas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000001779, daļu un, apsaimniekot nodalīto zemes gabalu līdz
3 ha platībā un uz šis zemes esošās ēkas/būves.
2. Latvijas Sarkanajam Krustam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un tā
tās struktūrvienība Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja atrodas Saldū. Informācija par LSK
darbību atrodama LSK mājaslapā www.redcross.lv .
3. LSK sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, Apvienoto
Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldi un novada pašvaldību ir gatava izveidot sociālo aprūpes
centru nekustāmā īpašumā “Internātskola”, Rubas pagastā, Saldus novadā, kā multifunkcionālu
centru. Šī centra sastāvā ietilptu:
- ilgtermiņa pansionāta tipa sociālās aprūpes gultas diennakts režīmā;
- krīzes situācijās nonākušu ģimeņu un vientuļu cilvēku īslaicīgās izvietošanas iespējas diennakts
režīmā;
- īslaicīgās uzturēšanas mītne disfukcionālām ģimenēm ar bērniem diennakts režīmā;
- sociālie dzīvokļi un citi iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi.
Veidojamajā sociālās aprūpes centrā LSK piedāvā izvietot arī citus sociālās palīdzības
pakalpojums, kā, piemēram, veselības istabu, palīglīdzekļu un humānās palīdzības punktu, varētu
tikt organizētas dažādas ar iedzīvotāju sociālo integrāciju saistītas aktivitātes.

4. LSK ir pieredze un darba prakse līdzīgu objektu apsaimniekošanā, uzturēšanā un
pakalpojumu sniegšanā, tā rāda, ka LSK spēj nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, reizēm pat par
zemāku cenu, kā līdzīgi pakalpojumi tiek sniegti pašvaldību institūcijās.
5. LSK apzinās, ka pielāgojot un aprīkojot telpas konkrētu sociālo pakalpojumu
sniegšanai, būs nepieciešami ieguldījumi, un viņi ir gatavi tos investēt/ieguldīt.
6. LSK uzsver, ka sociālo pakalpojumu sniegšana notiktu pēc Saldus novada sociālā
dienesta nosūtījumā noteiktā apjoma, attiecīgos līgumos noteiktā kārtībā prioritāri Saldus novada
iedzīvotāju vajadzībām un interesēm. LSK apliecina, ka sociālo pakalpojumu uzsākšanu viņi var
nodrošināt vidēji trīs mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas un nekustamā īpašuma saņemšanas
lietošanā.
7. LSK apliecina, ka viņi ir gatavi apsaimniekošanā pārņemt arī pie internātskolas esošo
moduļa tipa katlu māju un arī turpmāk nodrošināt šīs katlu mājas darbību.
8. LSK apliecina, ka viņi garantēs turpmāk internātskolas ēkā esošās sporta zāles
izmantošanu Rubas pamatskolas skolēnu mācību procesa un interešu izglītības procesa
nodrošināšanā, tas ir- fiziskās audzināšanas stundas un sporta pulciņu nodarbības.
Saskaņā ar Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes grāmatvedības uzskaites
datiem nododamo ēku bilances vērtības ir:
- Internātskola- skolas ēka, pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.R126, uzskaites vērtība
42699,90 euro , atlikusī vērtība 11715,33 euro;
- Internātskola- internāta ēka, pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.R127, uzskaites vērtība
39930,28 euro , atlikusī vērtība 16570,46 euro;
- Internātskola- ēdināšanas bloks, pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.R128, uzskaites vērtība
6360,92 euro , atlikusī vērtība 1984,54 euro;
- Katlu māja (moduļa tipa), pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.R191, uzskaites vērtība 35206,83
euro , atlikusī vērtība 81,96 euro.
Visas nododamās ēkas ir labā stāvoklī, nav ne izdemolētas, ne salauztas.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
otrās daļas 4.1punkts atļauj atvasinātai publiskai personai nodot savu mantu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai un šī panta piektā daļa nosaka, ka „Publiskas
personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr
attiecīgajai biedrībai, … ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10
gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var
nodot atkārtoti.”. Minētā likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka “Lēmumu par publiskas
personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem ….
atvasinātas publiskas personas orgāns” un sestā daļa nosaka, ka “Pamatojoties uz lēmumu par
publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu…”.
Ņemot vērā minēto, izvērtējot lietderības apsvērumus atbalstam cilvēkiem ar redzes
invaliditāti, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 4.1punktu, piekto daļu un sesto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr.40008002279,
juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, bezatlīdzības lietošanā daļu no nekustamā
īpašuma “Internātskola”, Rubas pag., Saldus nov., kadastra Nr.84820020322,
sociālā aprūpes centra izveidei ar mērķi- sociālo pakalpojumu sniegšana, kas
ietvertu sevī:
1.1. pansionātu - ilgstošas aprūpes sociālās gultas;

1.2. krīzes istabas - krīzes situācijās nonākušu ģimeņu un vientuļu cilvēku
īslaicīgas izvietošanas iespējas;
1.3. īslaicīgas uzturēšanās istabas;
1.4. sociālie dzīvokļi;
1.5. iespējamība izvietot arī citus sociālās palīdzības pakalpojumus, kā
piemēram, dienas centru, veselības istabas, palīglīdzekļu un humānās palīdzības
punktu u.tml.
2. Bezatlīdzības lietošanā nododamā daļa no nekustamā īpašuma
“Internātskola”, Rubas pag., Saldus nov., kadastra Nr.84820020322, sastāv no:
2.1. zemes gabalu ap 3 ha platībā, nododamā platība tiks precizēta pie
līguma slēgšanas;
2.2. uz zemes gabala atrodošās ēkas/būves- skolas ēku (kopējā platība
1636,30 m²) un internāta ēku (kopējā platība 1474,30 m²) ar moduļa tipa katlu
māju.
3. Pilnvarot Saldus novada pašvaldību sadarbībā ar Saldus novada
pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” un apvienoto Rubas un Jaunauces
pagastu pārvaldi slēgt ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”,
reģ.Nr.40008002279, (turpmāk- biedrība) Patapinājuma līgumu par lēmuma
2.punktā minēto daļu no nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
līgumā iekļaujot nosacījumus:
3.1. termiņš - 10(desmit) gadi, bet ne ilgāk kamēr biedrībai „Latvijas
Sarkanais Krusts”, reģ.Nr.40008002279, ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss;
3.2. mērķis- sociālā aprūpes centra izveide, uzturēšana, apsaimniekošana un
sociālo pakalpojumu sniegšana;
3.3. garantēt nododamajā nekustamā īpašuma ēkā esošās sporta zāles
izmantošanu Rubas pamatskolas skolēnu mācību procesa un interešu izglītības
procesa nodrošināšanā, tas ir- fiziskās/sporta audzināšanas stundas un sporta
pulciņu nodarbības;
3.4. pārņemt apsaimniekošanā katlu māju un nodrošināt tās darbību;
3.5. biedrībai ar saviem spēkiem un līdzekļiem uzturēt minēto nekustamo
īpašumu kā pienākas rūpīgam un krietnam saimniekam, norēķināties par elektrību
un citiem komunāliem maksājumiem;
3.6. izbeidzot nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu, biedrībai šis
īpašums jānodod atpakaļ pašvaldībai, ja netiek pieņemts lēmums par nekustamā
īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr.40008002279, juridiskā
adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, p/a “Sociālais dienests”, Apvienotai Jaunauces un
Rubas pagastu pārvaldei un pašvaldības administrācijai

12.§
Par Saldus novada domes attīstības un vides aizsardzības komisijas vārdiskā
sastāva maiņu
Ar 2017.gada 28.jūnija Saldus novada domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada
domes komisiju/padomju un konsultatīvo padomju izveidošanu un to skaitliskā sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 2.§ 1.punkta 1.6.apakšpunkts) tika izveidota Saldus novada
domes attīstības un vides aizsardzības komisija ar 7(septiņu) komisijas locekļu skaitlisko
sastāvu.
Ar 2017.gada 27.jūlija Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada domes
attīstības un vides aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu un komisijas priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” (protokols Nr.13, 24.§) tika noteikts minētās komisijas
vārdiskais sastāvs, tika ievēlēti komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
Ar 2017.gada 28.septembra Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada domes
attīstības un vides aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 20.§) tika
apstiprināts minētās komisijas nolikums.
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 16.janvārī saņemts un lietvedībā ar Nr.253/4-28
reģistrēts Attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļa Kaspara ANDERSONA, personas
kods 141278-12856, iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas pēc paša vēlēšanās.
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 23.janvārī saņemts un lietvedībā ar Nr.53/6-3
reģistrēts Attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļa pašvaldības izpilddirektora Kristapa
OŠA iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas pēc paša
vēlēšanās.
Saldus novada domes attīstības un vides aizsardzības komisijas nolikuma 18.punkts
nosaka: “Komisijas loceklis var izbeigt savu darbību Komisijā tikai ar DOMES lēmumu par viņa
atbrīvošanu, kas pieņemts pēc Komisijas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas”. Ja novada
dome izbalso kādu no komisijas locekļiem, tad domei ir tiesības ievēlēt jaunu komisijas locekli.
Komisijas priekšsēdētājs ierosina par Attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļiem ievēlēt
divus Saldus novada domes deputātus Natāliju BALODI un Didzi KONUŠEVSKI.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un saskaņā
ar Saldus novada domes attīstības un vides aizsardzības komisijas nolikuma 18. un 20.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atbrīvot Kasparu ANDERSONU, personas kods …., no Saldus novada
domes attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un
izslēgt Kasparu ANDERSONU no minētās komisijas sastāva.
2. Atbrīvot pašvaldības izpilddirektoru Kristapu OSI no Saldus novada
domes attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un
izslēgt Kristapu OSI no minētās komisijas sastāva.
3. Ievēlēt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus TIKS centrs”
direktori Evu ROZĪTI-ŅIKITINU par Saldus novada domes attīstības un vides
aizsardzības komisijas locekli ar balss tiesībām.
4. Ievēlēt Saldus novada domes deputātu Didzi KONUŠEVSKI par Saldus
novada domes attīstības un vides aizsardzības komisijas locekli ar balss tiesībām.
Lēmums
nosūtāms:
E.ROZĪTEI-ŅIKITINAI,
D.KONUŠEVSKIM,
izpilddirektoram un Attīstības un vides aizsardzības komisijai

pašvaldības

13.§
Par Saldus novada domes transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas vārdiskā sastāva maiņu
Ar 2017.gada 28.jūnija Saldus novada domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada
domes komisiju/padomju un konsultatīvo padomju izveidošanu un to skaitliskā sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 2.§ 1.punkta 1.7.apakšpunkts) tika izveidota Saldus novada
domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisija ar 7(septiņu)
komisijas locekļu skaitlisko sastāvu.
Ar 2017.gada 27.jūlija Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada domes
transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu un komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 23.§) tika noteikts minētās komisijas vārdiskais sastāvs, tika ievēlēti komisijas
priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
Ar 2017.gada 28.septembra Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada domes
transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 18.§) tika apstiprināts minētās komisijas nolikums.
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 23.janvārī saņemts un lietvedībā ar Nr.53/6-3
reģistrēts Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa un
šīs komisijas priekšsēdētāja vietnieka pašvaldības izpilddirektora Kristapa OŠA iesniegums ar
lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās.
Saldus novada domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas nolikuma 20.punkts nosaka: “Komisijas loceklis var izbeigt savu darbību Komisijā
tikai ar DOMES lēmumu par viņa atbrīvošanu, kas pieņemts pēc Komisijas locekļa rakstveida
iesnieguma saņemšanas”. Ja novada dome izbalso kādu no komisijas locekļiem, tad domei ir
tiesības ievēlēt jaunu komisijas locekli. Komisijas priekšsēdētājs ierosina par Transporta kustības
drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekli ievēlēt Māri ĶEIRI,
saimnieciskās nodaļas vadītāju-galveno īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. Komisijas
priekšsēdētājs ierosina par Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt M.ĶEIRI.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un saskaņā
ar Saldus novada domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas nolikuma 20. un 22.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atbrīvot pašvaldības izpilddirektoru Kristapu OSI no Saldus novada
domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
locekļa un komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas, un izslēgt
Kristapu OSI no minētās komisijas sastāva.
2. Ievēlēt Māri ĶEIRI, saimnieciskās nodaļas vadītāju - galveno īpašumu
apsaimniekošanas speciālistu, par Saldus novada domes transporta kustības
drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekli.
3. Ievēlēt Māri ĶEIRI, saimnieciskās nodaļas vadītāju - galveno īpašumu
apsaimniekošanas speciālistu, par Saldus novada domes transporta kustības
drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
Lēmums nosūtāms: M.ĶEIRIM, pašvaldības izpilddirektoram un Transporta kustības drošības
un komercpārvadājumu licencēšanas komisijai

14.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā
“Par Saldus novada pārstāvju pilnvarošanu un paraksta tiesību noteikšanu
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām”
2017.gada 26.oktobrī Saldus novada dome pieņēma lēmumu “Par Saldus novada
pārstāvju pilnvarošanu un paraksta tiesību noteikšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām”
(sēdes protokols Nr.19, 70.§), ar kuru deva pilnvarojumu pašvaldības amatpersonām būt par
Saldus novada pārstāvjiem zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas darbiem
apvidū, tai skaitā pilnvarojumu Saldus pagasta pārvaldes vadītājai.
Ar 2018.gada 6.februāra Saldus novada domes lēmumu “Par Saldus pagasta pārvaldes
vadītāja iecelšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 1.§) par jauno Saldus pagasta pārvaldes
vadītāju tika iecelta Ilze KĻAVA, personas kods ….., līdz ar to ir nepieciešams izdarīt
grozījumus iepriekš minētajā 2017.gada 26.oktobta lēmumā, izslēdzot no novada domes
pilnvaroto saraksta bijušo Saldus pagasta pārvaldes vadītāju, bet tās vietā iekļaut pilnvaroto
personu saraksta jauno Saldus pagasta pārvaldes vadītāju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt šādus grozījumus Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra
lēmumā “Par Saldus novada pārstāvju pilnvarošanu un paraksta tiesību noteikšanu
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām”:
1.1. Izteikt 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.9. Saldus pagasta teritoriālajā vienībā Saldus pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi
KĻAVU”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē visas iepriekš izsniegtās
pilnvaras uz Saldus pagasta pārvaldes Ausmas LIEPAS vārda.
Lēmumu nosūtīt: VZD, Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, Saldus novada
būvvaldei

15.§
Par precizējumiem 2017.gada 28.septembra saistošos noteikumos Nr.17
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
Saldus novada pašvaldība 2018.gada 31.janvārī saņēma un lietvedībā ar Nr.482/4-34
reģistrēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM)
31.01.2018. e-vēstuli Atzinumu Nr.1-18/956 par precizējumiem Saldus novada domes 2017.gada
28.septembra saistošos noteikumos Nr.17 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”,
precizējumus noteikumos novada dome pieņēma 2017.gada 28.decembra sēdē (sēdes protokols
Nr.21, 14.§). VARAM informē novada pašvaldību, ka ir izvērtējusi minētos saistošos
noteikumus un izteikusi iebildumus, vienlaicīgi, lūdzot novērst neprecizitātes un nodrošināt šo
noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Novada pašvaldība ir iepazinusies ar VARAM izteiktajiem iebildumiem un pilnveidojusi un
precizējusi saistošos noteikumus, ņēmusi tos vērā VARAM ieteikums, kā arī paskaidro saistošos
noteikumos ietverto regulējuma pamatojumu:

1. Saistošo noteikumu 9.punkta skaidrojumu – pašvaldība papildinājusi saistošos
noteikumus ar jaunu 62.¹ punktu saskaņā ar MK not. Nr. 788, p.10.1.1.
2. Saistošo noteikumu 9.2.1., 9.2.2. un 9.2.4. apakšpunktus precizējām saskaņā ar MK
not. Nr. 788, p.10.1.2.
3. Saistošo noteikumu 35.11. apakšpunkts netiek mainīs. Rezultatīvie rādītāji
nepieciešami, lai pašvaldība varētu veikt pārraudzību, kontroli, saņemt informāciju,
redzēt finanšu atskaites un plānot pakalpojuma dārdzību vai atlaižu sistēmu attiecībā pret
novada patērētājiem, utt.
Kas ir rezultatīvie rādītāji (definīciju skaidrojums) –
Rezultativitāte:Pakāpe, kādā rezultāts atbilst mērķim; spēja sasniegt to, kas jāsasniedz!
Rādītājs ekonomikā un finansēs ir skaitlis, kurš kā mērvienība raksturo kādu ekonomikas vai
finanšu kategoriju absolūtā vai relatīvā izteiksmē. Arī uzņēmumos tiek izmantoti dažādi tā
saimnieciskās darbības vai finanšu rādītāji, kā absolūtie, tā arī relatīvie. Piemēram, uzņēmuma
saražotās produkcijas apjoms fiziskā vai naudas (absolūtā) izteiksmē gada (mēneša, ceturkšņa)
laikā, kā arī šis pats apjoms uz vienu strādājošo.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2017.gada 28.septembra
saistošos noteikumos Nr.17 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” :
1.1. izteikt 9.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“9.1. Saldus pilsētā ar tiesībām atkritumu radītājam vienoties ar atkritumu
apsaimniekotāju par atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, ne retāk kā:”;
1.2. izteikt 9.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.1.3. Vasarnīcu, dārza māju (t.sk. dārzkopības biedrības teritorijā) teritorijām
vai citām īslaicīgas apmešanās ēkām – 2 reizi gadā, vai arī atkritumu radītājs
iegādājas atkritumu savākšanai marķētus priekšapmaksas maisus un ar
1.3. izteikt 9.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“9.2. Pārējā administratīvajā teritorijā ar tiesībām atkritumu radītājam vienoties
ar atkritumu apsaimniekotāju par atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, ne retāk
kā:”;
1.4. aizstāt 9.2.1. apakšpunktā vārdus “divos mēnešos” ar vārdiem “astoņās
nedēļās”;
1.5. aizstāt 9.2.2. apakšpunktā vārdus “trijos mēnešos” ar vārdiem “astoņās
nedēļās”;
1.6. aizstāt 9.2.4. apakšpunktā vārdus “3(trīs) mēnešos” ar vārdiem
“astoņās nedēļās”;
1.7. svītrot 12.punktā vārdus “un LRAAP”;
1.8. svītrot 17.7.apakšpunktā teikuma daļu ,,Nodrošināt atkritumu
uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, kā arī”;
1.9. izteikt 17.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,17.9. Nogādāt rašanās vietā sašķirotos atkritumus sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kā arī iesaistīties
pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja rīkotajos atkritumu savākšanas

pasākumos;”;
1.10. papildināt 25.punktu pirms vārda ,,apglabāšanas” ar vārdiem
,,pārstrādes, reģenerācijas vai”;
1.11. aizstāt 34.punktā vārdus ,,koordinē un savas kompetences ietvaros
uzrauga” ar vārdu ,,veic”, kā arī aizstāt vārdus ,,valsts un reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu” ar vārdiem ,,atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu”;
1.12. aizstāt 35.7.apakšpunktā vārdus ,,ja attiecināms, - atkritumu veidu” ar
vārdiem ,,kā arī konteinerā ievietojamo atkritumu veidu”;
1.13. aizstāt 35.13.10.apakšpunktā vārdu ,,izplatīt” ar vārdu ,,izplata”;
1.14. aizstāt 35.13.11.apakšpunktā vārdu ,,aprīlim” ar vārdu ,,martam”;
1.15. aizstāt 46.3. un 47.3.apakšpunktos vārdus ,,apsaimniekošanas
izmaksas” ar vārdiem ,,apsaimniekošanu saistītās izmaksas”;
1.16. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:
,,57. Pirms būvdarbu uzsākšanas, tai skaitā pirms ēku un būvju renovācijas,
rekonstrukcijas vai nojaukšanas, būvniecības ierosinātājam vai būvniecības
veicējam jānodrošina būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu, tai skaitā
bīstamo atkritumu, apsaimniekošana, t.i., jānoslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju par atbilstošu konteineru izvietošanu un izvešanu, vai arī
jānodrošina būvdarbu rezultātā radušos atkritumu nogādāšana uz atbilstošu
atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas vietu”;
1.17. papildināt noteikumus ar 62.¹ punktu, izsakot šādā redakcijā:
“62.¹ Bioloģiski noārdāmos atkritumus savākšanas punktā uzglabā – ne ilgāk kā
72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un
168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un
decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā –
reizi nedēļā), izvedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus”;
1.18. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:
,,67. Saldus novada dome ar lēmumu nosaka 70.1.apakšpunktā noteikto maksu par
atkritumu apsaimniekošanu”;
1.19. izteikt 70.punktu šādā redakcijā:
,,70. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju) maksu atkritumu radītājam vai valdītājam veido:
70.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam,
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
70.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos”;
1.20. izteikt 88.punktu šādā redakcijā:
,,88. Ievietot sadzīves atkritumu konteineros ārstniecības iestādēs radušos
atkritumus”.

2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas Saldus novada domes bezmaksas izdevumā.
Lēmumu nosūtīt: VARAM, pašvaldības attīstības un administratīvai nodaļām, SIA “Saldus
namu pārvalde” un visām pagastu pārvaldēm

16.§
Par projekta “Saldus mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
pieteikumu
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Saldus Mūzikas skolu gatavo projekta pieteikumu
“Saldus mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla
fonda projektu konkursam Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanas nozarē.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskajam
mērķa -SM1 rīcības virzienam – 1.3.1. uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti, kā arī pilnveidot
un dažādot kultūras pakalpojumu piedāvājumu.
Projekta iesniegšanas termiņš: 2018.gada 22.februāris.
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. maija līdz 2018.gada 30. septembrim.
Projekta aktivitātes:
• Projekta vadība,
• Publicitāte,
• Iegādāties digitālās ērģeles, izglītības programmas ,,Taustiņinstrumentu spēle –
Ērģeļspēle” īstenošanai.
Projekta apraksts
Saldus mūzikas skola ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus mūzikas instrumentu iegādei,
tomēr tos ir regulāri jāatjauno un jāpapildina, un visu nepieciešamo ar saviem līdzekļiem
nodrošināt ir sarežģīti. Kopš 2013. gada mūzikas skolā strādā profesionāla ērģelniece, tāpēc ir
licencēta arī ēŗģeļspēles izglītības programma. Bērnu apmācība ērģeļspēlē pašlaik notiek
baznīcā. Būtu nepieciešamsiegādāties ērģeles un bērnu apmācību nodrošināt Mūzikas skolas
telpās. Savukārt koncerti, kurus mūzikas skola regulāri rīko Saldus baznīcās, tiktu kuplināti ar
ērģelspēles skaņdarbiem, kurus atskaņotu mūzikas skolas audzēkņi.
Projekta budžets:
Kopējās projekta izmaksas ar PVN: Eur 5500,00 no tiem:
1) VKKF finansējums Eur 5500,00;
2) Līdzfinansējums projektā Eur 0,00.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Projekta īstenošanas laikā nav nepieciešams finansējums projekta naudas plūsmas
nodrošināšanai.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atbalstīt projekta “Saldus mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana”, pieteikuma iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu

konkursam Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanas nozarē.
2. Projekta īstenošanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu uzdot
Saldus Mūzikas skolai.
3. Finanšu līdzekļus projekta īstenošanai nodrošināt no Saldus Mūzikas
skolas budžeta 2018. gadam.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai, Saldus Mūzikas skolai

17.§
Par projekta “Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa
apdraudējuma riska novēršana, rekonstruējot notekūdeņu sistēmu Rubas
pagastā” koncepciju un pieteikumu
Saldus novada pašvaldība gatavo projekta “Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā
vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, rekonstruējot notekūdeņu sistēmu Rubas pagastā”
koncepciju, iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda atklāta projektu konkursa
“Multisektorālie projekti” aktivitātē “ Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa
uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”. Projekts atbilst Saldus novada attīstības
programmas 2013.-2020.gada Investīciju plāna 3.2.6. rīcības “Veicināt aizsargājamo dabas
teritoriju ilgtspējīgu attīstību” apakšrīcībai R-3.2.7.-1. Saņemot pozitīvu atzinumu par
koncepciju, Saldus novada pašvaldība gatavos un iesniegs projekta pieteikumu Latvijas vides
aizsardzības fonda atklāta projektu konkursa “Multisektorālie projekti” aktivitātē “ Praktiskās
vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai.
Projekta koncepcijas iesniegšanas termiņš: 2018.gada 2. marts.
Projekta pieteikuma iesniegšana: pēc projekta koncepcijas apstiprināšanas LVAF, līdz 2018.
gada 6. aprīlim.
Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūnijs – 2019.gada 31. oktobrim.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots veikt aktivitātes, kuru rezultātā notiktu vides
stāvokļa uzlabošana un vides apdraudējuma riska novēršana, rekonstruējot notekūdeņu sistēmu
Rubas pagastā, attiecīgi novēršot skolas kanalizācijas notekūdeņu ieplūšanu upē.
Plānotās aktivitātes:
1. Rekonstrukcijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde;
2. Notekūdeņu rekonstrukcijas darbi;
3. Degradētās vides sakopšana, pieejamības veicināšana un teritorijas izmantošanas
dažādošana, iesaistot pagasta iedzīvotājus;
4. Publicitātes pasākumi.
Projekta budžets:
Kopējās izmaksas ar PVN: Eur 51858,18 , no tiem:
1) Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums Eur 30000,00;
2) Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums Eur 12858,00;
3) Saldus novada pašvaldības finansējums PVN segšanai 9000,18 Eur
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Projekta īstenošanai nepieciešamo naudas plūsmu nodrošināt no Saldus novada pašvaldības
projektu budžeta finanšu līdzekļiem. Projekta līdzfinansējuma daļu segt no Saldus novada
pašvaldības Rubas pagasta pārvaldes 2018. gada budžeta Eur 6000,00 un 2019. gada budžeta
Eur 6858,00.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atbalstīt projekta „Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa
apdraudējuma riska novēršana, rekonstruējot notekūdeņu sistēmu Rubas pagastā”
koncepcijas un projekta iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda publiska
projektu konkursa Multisektorālie projekti” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides
iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” un
koncepcijas apstiprināšanas gadījumā, atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu.
2. Projekta finanšu plūsmu, nodrošināt no Saldus novada pašvaldības
projektu budžeta finanšu līdzekļiem. Projekta līdzfinansējuma daļu segt no Saldus
novada pašvaldības Rubas pagasta pārvaldes 2018. gada budžeta Eur 6000,00 un
2019. gada budžeta Eur 6858,00. PVN segšanai finansējumu segt no Saldus
novada pašvaldības projektu budžeta..
3. Ja projekts tiek apstiprināts un īstenots, nodrošināt projektā sasniegto
rezultātu ilglaicīgu uzturēšanu, kas nav īsāks par projekta uzraudzības periodu.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai, Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagasta pārvaldei

18.§
Par Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu apkures sistēmu
rekonstrukciju
Saldus novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2014.-2020. gadam ieviešanas
darba grupa, izanalizējot apkures sistēmas finanšu un efektivitātes rādītājus:
1. Saldus pagasta Druvas ciema katla māja;
2. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē “Pārvaldes ēkā ar Bērnudārzu”;
3. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē “Pakalpojumu centrs”;
4. Nīgrandes pagasta Kalnu ciema katla māja;
5. Nīgrandes pagasta skolā Ventas iela 1, PII Straumīte un pagasta pārvaldes ēkā;
6. Lutriņu pagastā Lutriņu pamatskolā;
7. Pampāļu pagasta PII “Pumpuriņš”;
8. Lutriņu pagastā pansionātā “Ābeles”;
un ņemot vērā izmaksu pieaugumu pret 2017.gadu valstī noteiktās minimālās darba algas
kāpuma dēļ, ir nonākusi pie šādiem faktiem:

KATLU MĀJAS PAGASTOS

Pagasta pārvalde

SALDUS PAGASTA PĀRVALDE
APVIENOTĀ JAUNLUTRIŅU
UN ŠĶĒDES PAGASTA
PĀRVALDE

Kurinātāju
skaits

Katlu māju
jauda (kW)

Apkurināmā
platība (m2)

Apkures
katla
uzstādīšanas
gads

Esošās
kurināmā
izmaksas gadā,
EUR

Darba algas saskaņā ar
2018.g. budžetu, EUR

Siltumenerģijas
izmaksas
EUR/MWh

Plānotās investīcijas,
EUR

Atmaksāšanās
laiks, gadi

K/N, Sporta nams, PII "Graudiņš"

4

4300

-

70tie gadi

71 039

23 254

100,4

128 303

2,7

Pagastmāja, PII "Vāverīte",
bibliotēka

4

180

970

2001.

3 875

14 519

130,7

30 697

3

Šķēdes pakalpojumu centrs

4

49 un 60

1110

2006.

5 540

12 583

126,5

25 907

2,9

52 572

16 008

81,3

124 888

3,8

12 166

70,4

61 846

6,4

iestāde

1000
Kalnu katlumāja

4

1000

1999
16297

1300
NĪGRANDES PAGASTA
PĀRVALDE

Kalnu vsk.Ventas 1 (Nīgrandes
skola)
PII Straumīte, pagasta pārvaldes
ēka

2004

230
3

1

2009
2451

PAMPĀĻU PAGASTA
PĀRVALDE

7 064

230

2015

100

1994

100

1294

240
LUTRIŅU PAGASTA
PĀRVALDE

2012

1994

5 263

2011

Lutriņu pagasta pārvalde Lutriņu
pamatskola

4

1000

6131

2006

10 803

13 599

77,1

57 430

6,7

Lutriņu soc dienēsts Ābeles

4

100

842

1996

4 790

17 940

144,8

30 311

2,3

Pampāļu P.I.I Pampuriņš

3

4 539

10 889

92,1

29 108

4,1

€ 416 926

€ 313 791

Vid 77
EUR/MWh

€ 488 490

Vid 4 gadi

100

1994
1219

150

2010

Apkures sistēmu rekonstrukcijas darbu veikšanai tehniskās dokumentācijas izstrādei segt
izmaksas Eur 16 000,00 apmērā.
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 – 13 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, E.KALNIŅŠ,
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 (A.HERINGS), Saldus novada dome nolemj:
1. Investēt 488 490,00 EUR siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā;
2. Segt apkures sistēmu rekonstrukcijas darbu veikšanai tehniskās
dokumentācijas izstrādes izmaksas Eur 16 000,00 apmērā.
3. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz EUR 488 490,00 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.
4. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms Attīstības nodaļai, finanšu nodaļai, saimniecības nodaļai, pagasta
pārvaldēm.

19.§
Par Saldus Mākslas skolas pieaugušo neformālās izglītības
programmas apstiprināšanu
Saldus novada pašvaldībā 2018.gada 12.februārī saņemts un lietvedībā ar Nr.618/4-37
reģistrēts Saldus Mākslas skolas iesniegums- ar lūgumu izsniegt licenci pieaugušo neformālās
izglītības programmas “Kompozīcija un darbs materiālā – 6 stundas” realizēšanai Saldus novadā.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „ Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” (sēdes protokols
Nr.21, 33.§) 2.punktu, iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1. Saldus Mākslas skolas reģistrācijas apliecības kopija,
2. Saldus Mākslas skolas akreditācijas lapas kopija,
3. Pieaugušo neformālās izglītības programmas “Kompozīcija un darbs materiālā”
nodarbību programma.
Saskaņā ar Izglītības likuma 46.panta „Pieaugušo izglītības programmas” trešā daļa
nosaka, „(3)Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu un to
atbilstību valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, un šīs programmas
pieaugušajiem ir tiesības apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības”,
savukārt, piektā daļa nosaka, „(5)Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās
izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras
nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā.”.
Saldus novada dome 2017.gada 30.martā apstiprināja Saldus Mākslas skolas nolikumu
(sēdes protokols Nr.3, 2.§) un minētā Nolikuma 16.punkts nosaka, ka “Iestāde var īstenot valsts
un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās
izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas
interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju”.

No sacītā izriet, ka Saldus Mākslas skola ir tiesīga realizēt izstrādātās pieaugušo
neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas novada pašvaldībā, jo Saldus
Mākslas skola ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, bet, lai Saldus Mākslas skola varētu realizēt
izstrādātās pieaugušo neformālās izglītības programmas, tās jāsaskaņo Saldus novada domē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
„Izglītības likuma” 46.panta trešo daļu un piekto daļu, un saskaņā ar Saldus novada domes
2015.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „ Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu” (sēdes protokols Nr.21, 33.§) 4.punktu, un Saldus
novada domes 2017.gada 30.marta Saldus Mākslas skolas nolikuma (sēdes protokols Nr.3, 2.§)
16.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus Mākslas skolas, izglītības iestādes reģistrācijas
Nr.4175902170, izstrādāto pieaugušo neformālās izglītības programmu:
KOMPOZĪCIJA UN DARBS MATERIĀLĀ - 6 stundas;
2. Atļauja Saldus Mākslas skolai veikt lēmuma 1.punktā minēto pieaugušo
neformālās izglītības programmas realizāciju Saldus novadā tiek noteikta uz 2
(diviem) gadiem.
Lēmums nosūtāms: Saldus Mākslas skolai un Izglītības pārvaldei

20.§
Par Saldus vidusskolas iesniegumu Erasmus+ programmai
Saldus vidusskola iesniedza projekta „Skolotāju kompetenču attīstīšana mācību procesa
vadīšanā” (“Developing the skills in learning process management to the teachers of Saldus
Secondary School”) iesniegumu Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta
programmā Erasmus+, mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam (KA1), kuru mērķi
ir piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs; uzlabot
un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes; veidot plašāku
izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.
Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 1.februāris.
Projekta īstenošanas laiks:
1 gads: 2018.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks nodrošināta 8 (astoņu) Saldus vidusskolas pedagogu izglītošanās
Apvienotajā Karalistē un Spānijā. Kursu saturs ir saistīts ar radošu, motivējošu, inovatīvu
prasmju un mācību metožu apgūšanu, lai uzlabotu mācību kvalitāti stundās. Apmācībās būs
iespējams apgūt angļu valodas mācību stundu uzlabošanas metodes – kā motivējoši un radoši
pasniegt mācību vielu, un mācīt, izmantojot minimālus resursus. Galvenais pedagogu ieguvums
ir stiprinātas kompetences komunikācijā angļu valodā ar kolēģiem no citām valstīm un
stiprinātas saskarsmes prasmes ar citiem pedagogiem, bērniem un vecākiem.
Projekta aktivitātes:
1) Apmācību kursi Apvienotajā Karalistē ar angļu valodas mācīšanas prasmju stiprināšanu (2
dalībnieki);

2) Apmācību kursi Spānijā par radošiem, motivējošiem un uz inovācijām balstītiem mācību
paņēmieniem ar spēles elementiem, tai skaitā drāma kā mācību paņēmiens (3 dalībnieki);
3) Apmācību kursi Spānijā par sadarbību tādās jomās kā vecāku un skolotāju savstarpējās
attiecības, sadarbības rīki dažādām situācijām utt. (3 dalībnieki);
4) Pieredzes dalīšanās pēc braucieniem skolas ietvaros un metodiskajās apvienībās.
Projekta budžets:
Kopējās izmaksas: 20584,00 EUR
Erasmus+ finansējums: 100%
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Uzsākot projektu, tiek saņemti 75% no programmas Erasmus+ finansējuma. Līdz ar to naudas
plūsmas nodrošināšanai nepieciešami 25% jeb 3000,00 EUR no 2018.gada projektu budžeta un
2146 EUR no 2019.gada projektu budžeta (kopā 5146 EUR).
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzieniem – 1.1.1. paaugstināt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās
izglītības pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu.
Pamatojoties uz Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par
Saldus novada pašvaldības budžetu 2018.gadam,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta „Skolotāju kompetenču
attīstīšana mācību procesa vadīšanā” iesniegumu programmā Erasmus+.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt finansējumu 25% jeb 3000,00
EUR no 2018.gada projektu budžeta un 2146 EUR no 2019.gada projektu budžeta
(kopā 5146 EUR).
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām un Izglītības pārvaldei

21.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus nov.,
atsavināšanu publiskā izsolē
Saldus novada pašvaldībā saņemts Pampāļu pagasta pārvaldes 01.11.2017. iesniegums
Nr.3-1.1/120 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 02.11.2017. ar Nr.4135) ar lūgumu atļaut
pārdot publiskā izsolē pašvaldībai piederošo dzīvokli Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus nov.
Dzīvokļa īpašums Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus nov., kadastra Nr. Nr.8476 900
0047, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0213 001 005 un 700/12439
kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes.
Dzīvoklis ir brīvs, nav deklarēto personu.
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.”
Saņemts dzīvokļa tirgus novērtējums - 3700 euro, novērtēšanas izmaksas sastāda – 78.65
euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS - 82 euro.
Dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldības
dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 6-5, Pampāļu 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Ozolu iela 6-5, Pampāļu pag., Saldus nov., kadastra Nr. Nr.8476 900
0047, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0213 001 005
un 700/12439 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes,
rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 3900 euro (trīs tūkstoši deviņi
simti euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku
reģistrācijas maksu 20 euro (desmit euro) apmērā.
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldi kā
institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
Lēmums nosūtāms: Pampāļu pagasta pārvaldei

22.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres pag., Saldus nov.,
atsavināšanu publiskā izsolē
Pašvaldībā saņemts Ezeres pagasta pārvaldes 24.01.2018. iesniegums Nr.1-14/52
(reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 24.01.2018. ar Nr.373) ar lūgumu atsavināt publiskā
izsolē dzīvokļa īpašumu Parka iela 3-14, Ezeres pag., Saldus nov., kas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju realizēšanai.
Dzīvokļa īpašums Parka iela 3-14, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 900 0097,
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0315 001 014 un 668/14706
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Dzīvoklis ir brīvs, nav deklarēto personu.
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.”
Saņemts dzīvokļa tirgus novērtējums - 2800 euro, novērtēšanas izmaksas sastāda 84.70
euro, izmaksas Valsts zemes dienestā - 114.40 euro.
Dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldības
dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Parka iela 3-14, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 900 0097, kas
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0315 001 014 un
668/14706 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala, rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 3000 euro (trīs tūkstoši
euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku
reģistrācijas maksu 20 euro (desmit euro) apmērā.
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldi kā institūciju,
kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
Lēmums nosūtāms: Ezeres pagasta pārvaldei

23.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulziedes”, Ezeres pag., Saldus nov.,
atsavināšanu publiskā izsolē
Nekustamais īpašums “Saulziedes”, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 006 0430,
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0411 1.22 ha platībā, reģistrēts Ezeres
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000574558 uz Saldus novada pašvaldības vārda.
Ir saņemts nekustamā īpašuma tirgus novērtējums – 4500 euro. Novērtēšanas izmaksas
sastāda - 121 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 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Saulziedes”, Ezeres 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Saulziedes”, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 006 0430, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0411 1.22 ha platībā,
rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 4650 euro (četri tūkstoši seši
simti piecdesmit simti euro), izsoles kāpuma soli 300 euro (trīs simti euro) un
izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu 20 euro (divdesmit euro) apmērā.
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldi kā institūciju,
kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
Lēmums nosūtāms: Ezeres pagasta pārvaldei

24.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Avoti”-6, Jaunauces pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 12.§), Saldus
novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē 19.01.2018. ir notikusi
pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Avoti”-6, Jaunauces pag., Saldus nov., izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – ….., personas kods: ….., nosolītā summa
1900 euro (izsoles sākumcena – 1800 euro).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs pirms izsoles ir samaksājis
izsoles drošības naudu - 182 euro apmērā un pēc izsoles ir veicis avansa maksājumu 20 %
apmērā no nosolītās augstākās summas - 380 euro (AS SEB banka 07.02.2018. maksājums
Nr.RMOC411094) un izteicis vēlmi atlikušo summu samaksāt piecu gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas.
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 vai, ja pārdod uz nomaksu, avansa maksājuma samaksas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Avoti”, Jaunauces pag., Saldus nov., kadastra Nr.8456 004 0088, sastāvā esošās
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8456 004 0088 001) dzīvokļa Nr.6,
kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8456 004 0088 001 006 54.7 m2

platībā un 547/10990 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes gabala, izsoles rezultātus (izsoles protokols pielikumā).
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 1900 euro (viens tūkstotis deviņi simti euro)
apmērā un samaksājama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas šādā
kārtībā:
3.1.1. pircējs pirms līguma noslēgšanas ir samaksājis pārdevējam avansa
maksājumu kā pirmo iemaksu 562 euro (pieci simti sešdesmit divi euro) apmērā;
3.1.2. atlikusī pirkuma summa 1338 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit
astoņi 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. īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos dokumentus (telpu
grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, u.c. dokumenti) sagatavošanu ar saviem
spēkiem un līdzekļiem veic pircējs;
3.4. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.5. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldes vadītāju Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma
1.punktā minētā dzīvokļa 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: ….; Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei

25.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Rubīni”-4, Jaunauces pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 16.§), Saldus
novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē 19.01.2018. ir notikusi
pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Rubīni”-4, Jaunauces pag., Saldus nov., izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …., personas kods: …., nosolītā summa 1800
euro (izsoles sākumcena – 1700 euro).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētāja ir veikusi pilnu nosolītās
summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu - 170 euro, t.i., 1630
euro (AS SEB banka 29.01.2018. references nr.RO265710559L02).
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 vai, ja pārdod uz nomaksu, avansa maksājuma samaksas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Rubīni”, Jaunauces pag., Saldus nov., kadastra Nr.8456 004 0090, sastāvā esošās
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8456 004 0090 001) dzīvokļa Nr.4,
kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8456 004 0090 001 004 63.2 m2
platībā un 632/6946 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
zemes gabala un šķūņa, 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 1800 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro)
apmērā:
3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu;
3.3. īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos dokumentus (telpu
grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, u.c. dokumenti) sagatavošanu ar saviem
spēkiem un līdzekļiem veic pircējs;
3.4. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.5. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldes vadītāju Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma
1.punktā minētā dzīvokļa 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: …..; Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei

26.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuldīgas šoseja 99G, Saldus pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 21.§) Saldus
novada pašvaldības Saldus pagasta pārvaldē 18.01.2018. ir notikusi pašvaldības nekustamā
īpašuma Kuldīgas šoseja 99G, Saldus pag., Saldus nov., kadastra Nr.8486 002 0016, izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …., nosolītā summa 3900 euro (izsoles
sākumcena – 3800 euro).
Izsoles komisija 18.01.2018. apstiprināja izsoles protokolu Nr.1.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās
summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu - 380 euro, t.i., 3520
euro (AS SEB banka 19.01.2018. references nr.RO262052008L02).
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 daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Kuldīgas šoseja 99G, Saldus pag., Saldus nov., kadastra Nr.8486 002 0016, kas
sastāv no zemes gabala 0.0857 ha platībā, izsoles rezultātus (….).
2. Noteikt …., par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā
īpašuma pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar …., par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības
nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem,
Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 3900 euro (trīs tūkstoši deviņi simti euro);
3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu;
3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvaldes vadītāju
Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma Pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai nekustamā
īpašuma reģistrēšanai uz …., 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: ….; Saldus pagasta pārvaldei

27.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 2A-3, Pampāļu pag.,
Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma
līgumu slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 18.§), Saldus
novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldē 19.01.2018. ir notikusi pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Rūpniecības iela 2A-3, Pampāļu pag., Saldus nov., izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …., personas kods: ….., nosolītā summa 3200
euro (izsoles sākumcena – 3100 euro).
Izsoles komisija 19.01.2018. apstiprināja izsoles protokolu Nr.1.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētāja ir veikusi pilnu nosolītās
summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu - 310 euro, t.i., 2890
euro (AS SEB banka 24.01.2018. ienākošais maksājums Nr.292).
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 vai, ja pārdod uz nomaksu, avansa maksājuma samaksas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Rūpniecības iela 2A, Pampāļu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8476 005 0218,
sastāvā esošās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8476 005 0218 001)
dzīvokļa Nr.3, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0218
001 003 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 622/15461 kopīpašuma domājamām
daļām no dzīvojamās mājas un zemes, 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 3200 euro (trīs tūkstoši divi simti euro)
apmērā:
3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu;
3.3. īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos dokumentus (telpu
grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, u.c. dokumenti) sagatavošanu ar saviem
spēkiem un līdzekļiem veic pircējs;
3.4. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.5. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju;

3.6. pircējs dzīvokļa pārplānošanas un pārbūves darbus veic tikai saskaņā ar
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju
Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa
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

28.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārļi”, Kalnsētas, Cieceres pag.,
Brocēnu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un
pirkuma līgumu slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 22.§)
09.01.2018. Saldus novada pašvaldībā notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārļi”,
Kalnsētas, Cieceres pag., Brocēnu nov. izsole.
Izsolē piedalījās trīs dalībnieki, izsoles uzvarētājs – …., nosolītā summa 3 100 euro
(izsoles sākumcena 1 300,00 euro).
Izsoles komisija 09.01.2018. sēdē apstiprināja izsoles protokolu.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs veicis nosolītās summas
(atskaitot iemaksāto nodrošinājumu 130 euro) samaksu (06.02.2018. AS “SEB banka”
ienākošais maksājums Nr.7284).
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par nekustamā īpašuma
“Kārļi”, Kalnsētas, Cieceres pag., Brocēnu nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja
noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu.
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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Kārļi”, Kalnsētas, Cieceres pag., Brocēnu nov., kadastra Nr.8425 504 0023,
izsoles rezultātus (….).
2. Noteikt ….., kā Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Kārļi”, Kalnsētas, Cieceres pag., Brocēnu nov., kadastra Nr.8425 504 0023,
pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar ….., par Saldus novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Kārļi”, Kalnsētas, Cieceres pag., Brocēnu nov., kadastra
Nr.8425 504 0023, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0148

001, pārdošanu saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā
iekļaujot nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 3 100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro un
00 centi) apmērā;
3.2. pirkuma cena samaksāta pirms pirkuma līguma noslēgšanas.
3.3. īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos dokumentus (telpu
grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas, u.c. dokumenti) sagatavošanu ar saviem
spēkiem un līdzekļiem veic pircējs,
3.4. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs,
3.5. pircējs būves 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
nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu uz …., vārda.
Lēmums nosūtāms …..; Administratīvajai un Finanšu nodaļām.

29.§
Par precizējumiem Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumā
“Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-16, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu” (prot. Nr.1; 16.§)
Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmuma (prot. Nr.1; 16.§) “Par
pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-16, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., izsoles rezultātu
apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu” 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā
neprecīzi norādīta pirmā iemaksa un atlikusī pirkuma summa, līdz ar ko ir nepieciešams minēto
lēmumu precizēt.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 08.02.2018.
sēdē virzīt uz Finanšu komiteju un Domes sēdi lēmuma projektu par precizējumiem Saldus
novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumā “Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Bērzi”16, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma
līgumu slēgšanu” (prot. Nr.1; 16.§).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes
lēmumā “Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-16, Jaunlutriņu pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu” (prot. Nr.1; 16.§), izsakot lēmuma 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3.2.1. pircējs pirms līguma noslēgšanas ir samaksājis pārdevējam avansa
maksājumu kā pirmo iemaksu 280 euro (divi simti astoņdesmit euro) apmērā;

3.2.2. atlikusī pirkuma summa 1120 euro (viens tūkstotis viens simts
divdesmit euro) samaksājama 5 (piecu) gadu laikā, sākot ar nākamo mēnesi pēc
Pirkuma līguma noslēgšanas saskaņā ar Maksājumu grafiku”.
2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
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: …..; Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldei

30.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Atvari”-7, Zirņu pag., Saldus nov.,
atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu
Pašvaldībā saņemts ….. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā
21.11.2017. ar Nr.4391) ar lūgumu atsavināt personai dzīvokli “Atvari”-7, Zirņu pag., Saldus
nov., par ko personai noslēgts beztermiņa īres līgums.
Dzīvokļa īpašums “Atvari”-7, Zirņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8496 900 0185,
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8496 002 0028 001 007 77.20 m2 platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās 772/12471 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes gabala.
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”.
….. atzīstams par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo (dzīvokļa īrnieks, noslēgts beztermiņa
īres līgums, iesniegta vienošanās noslēgta starp īrnieku un dzīvoklī deklarēto personu par to, ka
….. iegūs dzīvokļa īpašuma tiesības).
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 dzīvokļa īpašuma tirgus vērtību - 2900
euro, novērtēšanas izmaksas sastāda – 75 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS – 114.40
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.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par dzīvokļa īpašuma
“Atvari”-7, Zirņu 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Atvari”-7, Zirņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8496 900 0185, kas
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8496 002 0028 001 007 77.20 m2
platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 772/12471 kopīpašuma domājamās
daļas 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: …., Pirkuma līgumu par šī lēmuma 1.punktā
minētā dzīvokļa pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 3090 euro (trīs tūkstoši deviņdesmit euro)
apmērā:
3.2. pirkuma cena samaksājama viena mēneša laikā no Pirkuma līguma
noslēgšanas dienas;
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 Zirņu pagasta pārvaldes vadītāju
Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa
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 ….; Zirņu pagasta pārvaldei

31.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upenieki”, Ezeres pag.,
Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma
līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts …., personas kods: …., 13.07.2017. iesniegums
(reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 13.07.2017. ar Nr.2695) ar lūgumu atļaut izpirkt
zemes gabalu “Upenieki”, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 007 0044 1.2 ha platībā,
uz kura atrodas dzīvojamā māja.
Nekustamais īpašums “Upenieki”, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 007 0044,
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8448 007 0044 1.2 ha platībā, reģistrēts Ezeres
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000574560 uz Saldus novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Ezeres pagasta padomes 30.06.2008. sēdes lēmumu (prot. Nr.6; 3.§) personai
izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
30.06.2008. 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 gabala 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 - 2700
euro. Novērtēšanas izmaksas – 121 euro, kadastrālās uzmērīšanas izmaksas – 529.98 euro un
izmaksas par nekustamā īpašuma reģistrēšanu Zemesgrāmatā 28.46 euro.
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 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Upenieki”, Ezeres pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un
pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Upenieki”, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 007 0044, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8448 007 0044 1.2 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 3380 euro (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit
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. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc pilnas pirkuma cenas samaksas un
īpašuma tiesību nostiprināšanas uz sava vārda Zemesgrāmatā.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Ezeres 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: ….; Ezeres pagasta pārvaldei

32.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumā “Par
nedzīvojamo telpu Striķu ielā 2, Saldū iznomāšanu
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKIC) (VRN40003347699, Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., pasta adrese: Striķu iela 2, Saldus, t.63822480, 29227465) 05.02.2018.
iesniegumu (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 05.02.2018. ar Nr.533) ar lūgumu
pagarināt ar SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE” 01.12.2015. noslēgto Nedzīvojamo telpu
nomas līgumu ēkā Striķu iela 2, Saldū uz 10 gadiem, tika konstatēts:

1. 01.12.2015. SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE” saskaņā ar Saldus novada domes
29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 24.§) noslēdza ar SIA LLKIC Nedzīvojamo telpu
nomas līgumu Nr.485 ar termiņu līdz 03.03.2018..
2. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
30 gadiem.
3. Minētā līguma slēgšanas brīdī likuma norma noteica - kas nav ilgāks par 12gadiem.
4. MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 9.punkts nosaka: “9. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības
apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku
(nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai
skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu
nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var
pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma
termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.”.
5. Saskaņā ar SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE” sniegto informāciju SIA LLKIC nav
nomas maksas parādu.
6. 2017.gadā sakarā ar ēkas Striķu iela 2, Saldus iekštelpu pārbūvi VZD ir izgatavojis
jaunu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
7. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija
07.02.201. sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par
grozījumiem Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumā “Par nedzīvojamo telpu Striķu
ielā 2, Saldū iznomāšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 08.06.2010.
noteikumu Nr.515 7., 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Veikt grozījumus Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmuma “Par
nedzīvojamo telpu Striķu ielā 2, Saldū iznomāšanu”:
1.1. 1.punktā un 1.1.apakšpunktā, izsakot tos šādā redakcijā:
“1. Nodot nomas lietošanā Saldus novada pašvaldībai piederošās
neapdzīvojamās telpas nekustamā īpašuma Striķu iela 2, Saldus, kadastra Nr.8401
008 0053, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0053 001
nedzīvojamo telpu grupu 2.stāvā ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0053 001 026
saskaņā ar ēkas 2017.gada Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, slēdzot
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, vien.reģ.Nr.40003347699, līgumā
iekļaujot nosacījumus:
1.1. līguma termiņš līdz 2028.gada 28.februārim;”.
2. Pilnvarot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Saldus namu pārvalde”,
vien.reģ.Nr.48503000168, Saldus novada pašvaldības vārdā slēgt Vienošanos par
01.12.2015. Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.485 grozījumiem, ņemot vērā
ēkas Striķu iela 2, Saldus 2017.gada Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Lēmums nosūtāms: SIA LLKIC, Striķu iela 2, Saldus; Pašvaldības administratīvajai nodaļai;
SIA “SALDUS NAMU PĀRVALDE”.

33.§
Par 02.11.2010. Līguma par nekustamā īpašuma Avotu iela 4, Saldus
lietošanu un apsaimniekošanu izbeigšanu
Izskatot Saldus novada pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu izvērtēt 02.11.2010. ar
SIA “GT Stone” noslēgtā Līguma Nr.734 par nekustamā īpašuma Avotu iela 4, Saldus lietošanu
un apsaimniekošanu saistību izpildi un iespēju šī līguma izbeigšanā, tika konstatēts:
1. Nekustamais īpašums Avotu iela 4, Saldus, Saldus nov., kad.Nr.8401 006 0269, sastāv
no pirts ēkas ar kad.apz.8401 006 0171 001 un zemes 1530 kvm platībā, ierakstīts Saldus pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 2520 uz Saldus novada pašvaldības vārda.
2. Saskaņā ar Saldus novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.§)
02.11.2010. ar SIA “GT Stone” tika noslēgts Līgums Nr.734 par nekustamā īpašuma Avotu iela
4, Saldus lietošanu un apsaimniekošanu, ar kuru NĪ tika nodots bezmaksas lietošanā ar
pamatmērķi – publiskās pirts ierīkošana un darbība, līguma termiņš – 10 gadi.
3. Jau 2017.gada beigās tika iegūta informācija, ka publiskās pirts darbība ir pārtraukta.
4. 13.12.2017. Saldus novada pašvaldība nosūtīja SIA “GT Stone” vēstuli Nr.4-34.1/4836
ar lūgumu sniegt informāciju par iemesliem, kāpēc pārtraukta publiskās pirts darbība, kad tā tiks
atjaunota.
5. Komisija 12.01.2018. sēdē (protokols Nr.1, 1.§) izskatīja jautājumu par nekustamā
īpašuma Avotu iela 4, Saldus 02.11.2010. Līguma par NĪ lietošanu un apsaimniekošanu
izbeigšanu un nolēma:
“1. Uzdot Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļai dot uzdevumu galvenajam
būvinženierim apsekot būvi Avotu ielā 4, Saldū, kad.apz.8401 006 0171 001, un sastādīt būves
tehniskās apsekošanas aktu, kā arī sastādīt provizorisku būves kapitālo remontdarbu tāmi
(iesniegt dokumentus līdz pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas februāra sēdei).
2. Lūgt SIA “GT Stone” sagatavot un iesniegt pašvaldības revidentam Zigurdam
ZABLUDOVSKIM dokumentus par 2015., 2016., 2017., 2018.gadiem, kas attiecas uz
02.11.2010. Līguma par nekustamā īpašuma Avotu iela 4, Saldus lietošanu un apsaimniekošanu
saistību izpildi un uz februāra pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdi sagatavot
redzējumu par publiskās pirts turpmāko darbību.
3. Pašvaldības revidentam veikt SIA “GT Stone” iesniegto dokumentu revīziju saistībā ar
02.11.2010. Līguma par nekustamā īpašuma Avotu iela 4, Saldus lietošanu un apsaimniekošanu
saistību izpildi.”.
6. Iepriekš minētā punktā nolemtais netika izpildīts.
7. 30.01.2018. pašvaldībā saņemta SIA “GT Stone” vēstule (reģistrēta pašvaldības
lietvedības sistēmā ar Nr.449), kura sniegta kā atbilde uz pašvaldības 13.12.2017. un 17.01.2018.
vēstulēm. Vēstulē minēti iemesli, kāpēc publiskā pirts jau ilgāku laiku nedarbojas – ēkas un
iekārtu stāvoklis ir kritiskā stāvoklī un neatbilst normatīvo aktu par publiskas pirts darbību
nesacījumiem, nepieciešams liels finanšu līdzekļu ieguldījums, iesaka Saldus novada domei
izlemt kā atjaunot publiskas pirts darbību, ja īpašums tiks nodots atsavināšanai un apstiprināti tā
izsoles noteikumi, tad arī SIA “GT Stone” lems par piedalīšanos izsolē.
8. Civillikuma 1964.pants nosaka: “1964. Ja neparedzēta apstākļa dēļ patapinātājam
rodas nepieciešama vajadzība pēc lietas, tad patapinājuma ņēmējam nav tiesības to aizturēt, ja
vien viņam to priekšlaicīgi atdodot neceļas sevišķi zaudējumi.”.
9. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
12.01.2018. sēdē piedalījās SIA “GT Stone” amatpersona – valdes loceklis ….., kurš sniedza
paskaidrojumus, ka pirts nedarbojas jau 1,5 mēnesi, slēgta, jo sanitārā inspekcija norādījusi, ka

pirts neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem, šobrīd pirtī notiek sīki remontdarbi, bet vajadzētu
veikt kapitālremontu jumtam, pirts telpām, ja būtu kāds jauns pirts apsaimniekotājs, tad nebūtu
iebildumu pirti nodot tam.
10. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija
07.02.2018. sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par
02.11.2018. Līguma par nekustamā īpašuma Avotu iela 4, Saldus lietošanu un apsaimniekošanu
izbeigšanu.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civillikuma 1964.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (R.DONIŅŠ, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS),
PRET – 1 deputāts (A.HERINGS); ATTURAS – 4 deputāti (S.BEĻKEVIČS,
E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS), Saldus novada dome nolemj:
1. Izbeigt 02.11.2010. ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GT Stone”,
vien.reģ.Nr.48503014242, noslēgto Līgumu Nr.734 par nekustamā īpašuma Avotu
iela 4, Saldus lietošanu un apsaimniekošanu saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikuma 1964.panta nosacījumiem.
2. Saldus novada pašvaldības administratīvās nodaļas juridiskajai daļai veikt
nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā līguma izbeigšanā.
Lēmums nosūtāms SIA “GT Stone”, …..; pašvaldības administratīvai nodaļai.

34.§
Par statusa “zemes starpgabals” noteikšanu nekustamā īpašuma “Dzirnavu
iela 36” Saldus pilsētā sastāvā esošajai zemes vienībai
Saskaņā ar Saldus novada būvvaldes 22.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.70, 1.§,
10.punkts) dabā uzmērīta un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0234, kas ietilpst nekustamā īpašuma
“Dzirnavu iela 36” Saldus pilsētā, kadastra Nr.8401 009 0236, sastāvā, platība 2300 kvm,
kadastra lietošanas mērķis - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
Minētā zemes vienība atrodas teritorijā, kurā šai zemes vienībai nav nodrošināts
pieslēgums koplietošanas ielai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunkts
nosaka: “11) zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība:
a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto
minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai,”.
07.02.2018. sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē jautājumu par
statusa “zemes starpgabals” piešķiršanu nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 36” Saldus pilsētā
sastāvā esošajai zemes vienībai.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 11.punkta a) apakšpunktu,,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:

Noteikt nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 36” Saldus pilsētā, kadastra
Nr.8401 009 0236, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401
009 0234 statusu “zemes starpgabals” un piekritību Saldus novada pašvaldībai.
Lēmums nosūtāms Valsts zemes dienestam

35.§
Par precizējumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus
novadā”
Saldus novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk - VARAM) 01.02.2018. atzinums Nr.1-18/993 (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 01.02.2018. ar Nr. 499/4-34) par Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdē (prot.
Nr.1, 22.§) pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas
maksas apstiprināšanas kārtību Saldus novadā”.
VARAM informē novada pašvaldību, ka ir izvērtējusi minētos saistošos noteikumus un
izteikusi iebildumus, lūdzot precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un
svītrot saistošo noteikumu 5.punktu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izdarīt šādus precizējumus 2018.gada 25.janvāra Saldus novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”:
1.1. izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot teksta daļu “likuma “Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu un”;
1.2. svītrot saistošo noteikumu 5.punktu, attiecīgi mainot saistošo noteikumu
numerāciju.
2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas Saldus novada domes bezmaksas izdevumā.
Lēmums nosūtāms: VARAM; Administratīvajai nodaļai; visām pagastu pārvaldēm

36.§
Par dalības maksas noteikšanu vienreizējam pasākumam Saldus mākslas
skolā
Saldus novada pašvaldībā saņemts Saldus mākslas skolas 09.02.2017. iesniegums (reģistrēts
pašvaldības lietvedības sistēmā 09.02.2017. ar Nr.609) ar lūgumu apstiprināt dalībnieku dalības
maksu vienreizējam pasākumam “Plenērs Rozentāla pilsētā 2018”, kas notiks Saldū no
2018.gada 23.jūlija līdz 2018.gada 28.jūlijam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Noteikt Saldus mākslas skolas organizētā pasākuma “Plenērs Rozentāla
pilsētā 2018” dalībniekiem dalības maksu 80.00 euro (astoņdesmit euro) apmērā
(t.sk. PVN).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Saldus mākslas skolas direktorei
Vēsmai KRŪMIŅAI.
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai un Saldus Mākslas skolai

37.§
Par Druvas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts Druvas vidusskolas direktora ierosinājums noteikt
maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) un g)
apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Noteikt šādu maksu par īri un citiem pakalpojumiem Druvas vidusskolas
jauniešu mītnē:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Pakalpojums nosaukums
Par 1-vietīgas istabas īri
Par 2-vietīgas istabas īri
Par 3-vietīgas istabas īri
Par 4-vietīgas istabas īri
Piemērot atlaidi 5% apmērā
iepriekš minētajos punktos, ja:
- dzīvo vismaz 1 mēnesi (4 naktis
nedēļā)
- nakšņo vairāk par 10 personām
Ja istabu īrē vairāk par vienu
mēnesi
Druvas vidusskolas skolēniem,
kuri izmanto jauniešu mītnes
pakalpojumus
Veļas mašīnas izmantošana

Mērvienība
diennakts
diennakts
diennakts
diennakts

Maksa bez PVN (euro)
8.00
8.00
7.00
7.00

mēnesis

125.00

mēnesis

14.00

Viens cikls

0.70

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Druvas vidusskolas direktoru.
Lēmumu nosūtīt: Druvas vidusskolai, Saldus pagasta pārvaldei

38.§
Par Saldus novada pašvaldības Norēķina centra maksas pakalpojuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Ar 2018.gada 1.jūniju noteikt maksu par Saldus novada pašvaldības
Norēķina centra pakalpojumu 0.50 euro (0 euro 50 centi) t.sk. PVN apmērā par
katru finanšu darījumu.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Saldus novada pašvaldības
izpilddirektoru.
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

39.§
Par Saldus pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Saskaņā ar realizēto CFLA projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
būvniecība ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas
ciemā” un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 šādu maksu par Saldus pagasta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem Druvas ciemā (bez PVN):
1.1. Dzeramā ūdens piegāde
0.69 euro/m³;
1.2. Kanalizācijas izmaksas
0.50 euro/m³.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto maksu piemērot sākot ar 2018.gada 01.aprīli.
3. Par šī lēmuma 1.punktā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas maksu
brīdināt:
3.1. dzīvokļa īrniekus, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.3
panta piekto daļu - rakstveidā trīs mēnešus iepriekš;
3.2. pārējos pakalpojuma saņēmējus un dzīvojamo māju pārvaldniekus
saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem.
4. Atbildīgo par šī lēmuma izpildi noteikt Saldus pagasta pārvaldes vadītāju.
Lēmumu nosūtīt: Saldus pagasta pārvaldei

40.§
Par Lutriņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz TEP izstrādāto finanšu analīzi “Saldus novada Lutriņu pagasta Namiķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/050/092, ietvaros un
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 šādu maksu par Lutriņu pagasta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem Namiķu ciemā (bez PVN):
1.1. Dzeramā ūdens piegāde
0.92 euro/m³
1.2. Kanalizācijas izmaksas
1.11 euro/m³
2. Šī lēmuma noteikto maksu piemērot ar 2018.gada 01.aprīli.
3. Par šī lēmuma 1.punktā noteiktā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu
izmaiņām brīdināt:
3.1. dzīvokļa īrniekus, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.3
panta piekto daļu - rakstveidā trīs mēnešus iepriekš;
3.2. pārējos pakalpojuma saņēmējus un dzīvojamo māju pārvaldniekus
saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Saldus novada domes 2012.gada 29.jūnija sēdes
lēmumu “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus
novada pašvaldības Lutriņu pagastā” (prot. Nr.14; 24.§)
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāju.
Lēmums nosūtāms: Lutriņu pagasta pārvaldei

41.§
Par Pampāļu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz TEP izstrādāto finanšu analīzi “Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema
ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3dp/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001, ietvaros un
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 šādu maksu par Pampāļu pagasta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem Pampāļu ciemā (bez PVN):
1.1. Dzeramā ūdens piegāde
0.69 euro/m³;
1.2. Kanalizācijas izmaksas
0.66 euro/m³.
2. Šī lēmuma noteikto maksu piemērot ar 2018.gada 1.aprīli.
3. Par šī lēmuma 1.punktā noteiktā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu
izmaiņām brīdināt:

3.1. dzīvokļa īrniekus, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.3
panta piekto daļu - rakstveidā trīs mēnešus iepriekš;
3.2. pārējos pakalpojuma saņēmējus un dzīvojamo māju pārvaldniekus
saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Saldus novada domes 2016.gada 24.novembra
sēdes lēmumu “Par Pampāļu pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.
Nr.13; 37.§)
5. Atbildīgo par šī lēmuma izpildi norīkot Pampāļu pagasta pārvaldes
vadītāju.
Lēmums nosūtāms: Pampāļu pagasta pārvaldei

42.§
Par Zvārdes 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Izslēgt no Zvārdes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru
parādu:
1.1. par dzīvokļu īri un komunālajiem pakalpojumiem 188.04 euro (viens
simts astoņdesmit astoņi euro 04 centi) apmērā:
…..
1.2. par nekustamā īpašuma nodokli, kas sastāda 383.51 euro (trīs simti
astoņdesmit trīs euro 51 cents), un ar pamatparāda saistīto aprēķināto nokavējuma
naudu, kuras apmērs tiek noteikts uz pamatparāda dzēšanas brīdi:
…..
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Zvārdes pagasta pārvaldes vadītāju.
Lēmums nosūtāms: Zvārdes pagasta pārvaldei

43.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrību sabiedrisko aktivitāšu
pieteikumiem
1. Biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Saldus nodaļa ir iesniegusi organizācijas
pieteikumu Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 18.01.2018.
reģistrācijas Nr.286) projekta “Kopā būt – tie ir svētki!” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti.

Projekta mērķis: Organizējot multiplās sklerozes slimniekiem pasākumus “Lieldienas-2018” un
“Ziemassvētki-2018” sniegt morālu atbalstu, mazināt depresiju, vientulības sajūtu un palīdzēt
viņiem nejusties atstumtiem no sabiedrības. Veicināt iespēju apmainīties ar informāciju Saldus
novadā esošajiem multiplās sklerozes slimniekiem par jaunākajiem atklājumiem un
sasniegumiem multiplās sklerozes ārstēšanā.
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018.-10.01.2019.
Projekta īstenošanas vieta: Saldus.
Projekta kopējās izmaksas – 360,00 euro;
No fonda pieprasītā summa – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 60,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
1.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Saldus nodaļai projekta “Kopā
būt – tie ir svētki!” 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 “Vispārīgie projekti” virzienam.
1.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Saldus nodaļai un
finanšu nodaļai.
2. Biedrība “Saldus pilsētas pensionāru biedrība” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu
Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 25.01.2018. reģistrācijas
Nr.376) projekta “Saldus pilsētas pensionāru biedrības 25 darba gadu jubileja” līdzfinansējuma
pieprasījumam.
Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti.
Projekta mērķis: Sniegt ieskatu biedrības darbā 25gadu garumā. Dot iespēju satikties ar
sadarbības partneriem no reģiona (Kuldīga, Talsi, Ventspils, Dobele).
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018.-30.04.2018.
Projekta īstenošanas vieta: Saldus BJC.
Projekta kopējās izmaksas – 688,50 euro;
No fonda pieprasītā summa – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 388,50 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:

2.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Saldus pilsētas pensionāru biedrība” projekta “Saldus pilsētas
pensionāru biedrības 25 darba gadu jubileja” 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 “Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti”
virzienam.
2.3. 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.
3. Biedrība “Pīlādžoga” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fondam (saņemts 31.01.2018. reģistrācijas Nr.476) projekta “Pucējies,
rotājies lielus svētkus gaidīdama” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti.
Saldus novada domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem uzskata, ka iesniegtais projekta pieteikums neatbilst norādītājam virzienam
“Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti”. Šajā virzienā ir paredzēts atbalstīt
projektus, kuros ir paredzēta organizāciju savstarpēja sadarbība un pieredzes apmaiņa. Saldus
novada domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem
ierosina atbalstīt projektu “Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama” no Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda “Vispārīgie projekti” virzienam paredzētajiem
līdzekļiem.
Projekta mērķis: Uzlabot un pilnveidot Saldus vidusskolas deju kolektīva “Taurenītis” vizuālo
tēlu, iegādājoties saktas un zeķes, tādējādi nodrošinot kolektīva dalību sadraudzības koncertos,
skatēs, festivālos, dziesmu un deju svētkos.
Projekta īstenošanas laiks: 15.03.2018.-31.05.2018.
Projekta īstenošanas vieta: Saldus vidusskola, Cieceres iela 6, Saldus, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 351,00 euro;
No fonda pieprasītā summa – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 51,00 euro.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
3.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Pīlādžoga” projekta “Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama”
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 “Pīlādžoga” un finanšu nodaļai.
4. Biedrība “Mūsu ligzda” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 31.01.2018. reģistrācijas Nr.477) projekta
“Paši varam – paši darām!” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Vispārīgie projekti
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt Ezeres mazpulka mazpulcēnu jēgpilnu ārpusskolas
un brīvā laika pavadīšanas iespēju, nodrošinot viņu interesēm un spējām atbilstošas aktivitātes,
kuras veicinātu zināšanu un pamata prasmju attīstību kokamatniecībā, tehniskajā domāšanā,
veicinātu atbildību pret vērtībām un apkārtējo vidi, celtu vērtības izjūtu, pašcieņu, spēju
integrēties sabiedrībā. Izgatavot sešpadsmit latviešu zīmes un izvietot tās Ezerē, publiski
pieejamās teritorijās.
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018.-30.09.2018.
Projekta īstenošanas vieta: Ezere, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 490,80 euro;
No fonda pieprasītā summa – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 190,80 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
4.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Mūsu ligzda” projekta “Paši varam – paši darām!” 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 “Vispārīgie projekti” virzienam.
4.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Mūsu ligzda” un finanšu nodaļai.
5. Biedrība “Mūsu ligzda” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 31.01.2018. reģistrācijas Nr.478) projekta
“Vienoti varam daudz!” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti.
Projekta mērķis: Veicināt Ezerē darbojošos sabiedrību, kopīgi īstenojot dažādus projektus un
sadarbības modeļus. Veicināt kopīgu sadarbību mūsdienīgu kultūras produktu radīšanai, attīstot
tradicionālās kultūras nozares aktivitātes.
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018.-30.04.2018.
Projekta īstenošanas vieta: Ezere, Saldus novads.
Projekta kopējās izmaksas – 400,00 euro;

No fonda pieprasītā summa – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 100,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:
5.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Mūsu ligzda” projekta “Vienoti varam daudz!” 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 “Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti”
virzienam.
5.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Mūsu ligzda” un finanšu nodaļai.
6. Biedrība “Taurenītis 3” ir iesniegusi organizācijas pieteikumu Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts 01.02.2018. reģistrācijas Nr.494) projekta
“Latvju svētkus godinot, Lieldieniņas sagaidot” līdzfinansējuma pieprasījumam.
Projekta virziens: Izglītība un kultūra
Projekta pieteikumā norādītais projekta virziens “Izglītība un kultūra” neatbilst Saldus novada
domes 2017.gada 28.decembra nolikumā “Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
nolikums” norādītajiem projektu virzieniem. Saldus novada domes komisija darbam ar
sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ierosina atbalstīt projektu “Latvju
svētkus godinot, Lieldieniņas sagaidot” no Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
“Latvijas Republikas svētku un Saldus novada pašvaldības svētku atbalsta projekti” virzienam
paredzētajiem līdzekļiem.
Projekta mērķis: Veidot bērnos interesi izzināt, pētīt un svinēt Lieldienas, izmantojot un
saglabājot latviešu tautas tradīcijas.
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018.-10.04.2018.
Projekta īstenošanas vieta: Saldus PII “Īkstīte”
Projekta kopējās izmaksas – 400,00 euro;
No fonda pieprasītā summa – 300,00 euro;
Līdzfinansējums – 100,00 euro.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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:

6.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā
biedrības “Taurenītis 3” projekta “Latvju svētkus godinot, Lieldieniņas sagaidot”
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 “Latvijas Republikas svētku un Saldus novada pašvaldības svētku
atbalsta projekti” virzienam.
6.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, tad novada domes lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Taurenītis 3” un finanšu nodaļai.

44.§
Par Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA,
A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS), PRET –
nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”, domes priekšsēdētāja vietnieks M.ZUSTS nepiedalās
lēmuma pieņemšanā, Saldus novada dome nolemj:
Piešķirt Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim ZUSTAM
ikgadējā atvaļinājuma daļu 8 (astoņas) kalendāra dienas no 2018.gada 8.marta līdz
2018.gada 15.martam ieskaitot.
Lēmums nosūtāms: Mārim ZUSTAM, administratīvai nodaļai

45.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rubeņu noma, Ezeres pag.,
Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma
līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts …. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības
sistēmā 21.07.2017. ar Nr.2801) ar lūgumu atsavināt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8448
004 0084 0.92 ha platībā (“Rubeņi noma”, Ezeres pag.), uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem.
Nekustamais īpašums Rubeņu noma, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 004
0013, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8448 004 0084 0.92 ha platībā, reģistrēts
Ezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000574561 uz Saldus novada pašvaldības
vārda.
Saskaņā ar Ezeres pagasta padomes 13.02.2009. sēdes lēmumu (prot. Nr.2; 1.§) ….
izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
16.02.2009. 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 gabala 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 - 3100
euro. Novērtēšanas izmaksas – 121 euro, kadastrālā uzmērīšanas izmaksas – 435.60 euro un
izmaksas par nekustamā īpašuma reģistrēšanu Zemesgrāmatā 28.46 euro.
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 07.02.2018.
sēdē nolēma virzīt izskatīšanai novada finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Rubeņu noma, Ezeres pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un
pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas 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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Rubeņu noma, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 004 0013, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8448 004 0084 0.92 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 3685 euro (trīs tūkstoši seši simti
astoņdesmit pieci 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. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc pilnas pirkuma cenas samaksas un
īpašuma tiesību nostiprināšanas uz sava vārda Zemesgrāmatā.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Ezeres 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: ….; Ezeres pagasta pārvaldei

46.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 2-20, Nīgrandes pag., Saldus
nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu
slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.19; 42.§), Saldus
novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pārvaldē 05.02.2018. ir notikusi pašvaldības dzīvokļa
īpašuma Bērzu iela 2-20, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsole.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …., personas kods: ….., nosolītā summa 2950
euro (izsoles sākumcena – 2850 euro).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis avansa
maksājumu 20 % apmērā no nosolītās augstākās summas, atskaitot pirms izsoles iemaksāto
izsoles drošības naudu - 285 euro, t.i., 305 euro (AS SEB banka 17.01.2018. ienākošais

maksājums Nr.RO274323126L02) un izteicis vēlmi atlikušo summu samaksāt piecu gadu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas.
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 vai, ja pārdod uz nomaksu, avansa maksājuma samaksas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Bērzu
iela 2-20, Nīgrandes pag., Saldus nov., kadastra Nr.8470 900 020, kas sastāv no
telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8470 003 0094 001 020 un pie dzīvokļa
īpašuma piederošām 816/15950 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 uz nomaksu 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 2950 euro (divi tūkstoši deviņi simti
piecdesmit euro) apmērā un samaksājama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas šādā kārtībā:
3.1.1. pircējs pirms līguma noslēgšanas ir samaksājis pārdevējam avansa
maksājumu kā pirmo iemaksu 590 euro (pieci simti deviņdesmit euro) apmērā;
3.1.2. atlikusī pirkuma summa 2360 euro (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit
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;
3.5. pircējs dzīvokļa pārplānošanas un pārbūves darbus veic tikai saskaņā ar
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Nīgrandes 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: ….; Nīgrandes pagasta pārvaldei

47.§
Par Saldus pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Saldus pilsētas dome ar 2008.gada 15.maija lēmumu “Par telpu nomu un nekustamā
īpašuma nodošanu apsaimniekošanā” (sēdes protokols Nr.11, 3.§) ar 2009.gada 1.janvāri
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 1, Saldū, nodeva apsaimniekošanā
pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”.
Laika periodā, kamēr
pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” apsaimniekoja
nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 1, Saldū, tika noslēgti divi ilgtermiņa nedzīvojamo telpu
lietošanas līgumi- viens, nomas līgums ar SIA “Lattelecom” un otrs- patapinājuma līgums ar
biedrību “Sporta klubs “J.F.X.””.
Kopš 2016.gada 1.janvāra Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”
atrodas Slimnīcas ielā 3A, Saldū, un vairs neizmanto telpas un neapsaimnieko nekustamo
īpašumu Dzirnavu ielā 1, Saldū, līdz ar to minētais nekustamais īpašums būtu jāatgriež atpakaļ
novada pašvaldībai un novada pašvaldībai būtu jāpārņem līguma saistības ar iepriekšminēto
kapitālsabiedrību un biedrību.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta b)apakšpunktu un 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktiem un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Atzīt par spēku zaudējušu Saldus pilsētas domes 2008.gada 15.maija
lēmumu “Par telpu nomu un nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā”
(sēdes protokols Nr.11, 3.§).
2. Saldus novada pašvaldības Saimnieciskai nodaļai pārņemt no Saldus
novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” nekustamo īpašumu Dzirnavu
ielā 1, Saldū, un pārņemt komunālo pakalpojumu saistības.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru pārslēgt:
3.1. nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar “Lattelecom” SIA,
reģ.Nr.40003052786, par telpu Dzirnavu ielā 1, Saldū, nomu 35,03 m² platībā
ATC Kvants vajadzībām ar esošiem līguma nosacījumiem;
3.2. nedzīvojamo telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Sporta klubs
“J.F.X.””, reģ.Nr.50008172141, par Dzirnavu iela 1, Saldus, kadastra Nr.8401 009
0122, daļu – nedzīvojamās telpas: sporta zāles un palīgtelpu patapinājumu ar
esošajiem līguma nosacījumiem.

4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.martu.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Sporta klubs „J.F.X.””, SIA “Lattelecom”; P/a „Sociālais
dienests”; Pašvaldības saimnieciskai nodaļai

48.§
Par Saldus novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Saldus novada pašvaldībā saņemts Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegums
ar lūgumu iecelt par bāriņtiesas locekli Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgu Aigu
JUROVU, personas kods …..
Aiga JUROVA no 2017.gada 5.jūnija līdz šim brīdim strādā par Bāriņtiesas
priekšsēdētājas palīgu. 2010.gadā Aiga JUROVA ieguvusi profesionālo bakalaura grādu tiesību
zinātnēs un ieguvusi juriskonsulta kvalifikāciju. Aiga JUROVA atbilst Bāriņtiesu likuma
10.panta 2.daļas prasībām un ir apguvusi “Latvijas Pašvaldību mācību centrā” 192 stundu
profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesas vadība un organizācija”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Ievēlēt par Saldus novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem Aigu
JUROVU, personas kods ….
2. Saldus novada bāriņtiesas loceklei Aigu JUROVU uzsākt pildīt
bāriņtiesas locekles amata pienākumus ar 2018.gada 1.martu.
Lēmums nosūtāms: Aigai JUROVAI, Saldus novada bāriņtiesai, administratīvajai un finanšu
nodaļām

49.§
Par dāvinājuma (finanšu līdzekļu) pieņemšanu no „VG BYGG AS”
Saldus novada pašvaldība 2018.gada 20.februārī ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr.733/4-35
reģistrējusi Pampāļu pagasta pārvaldes 19.02.2018. iesniegumu Nr.1-14/27 ar lūgumu atļaut
pagasta pārvaldei pieņemt no privātās komercsabiedrības “VG BYGG AS”, reģ. Nr.916601700,
dāvinājumu - finanšu līdzekļus 8200,- euro, ar mērķi- minēto finanšu dāvinājumu izlietot
Pampāļu pamatskolas koridora grīdas remontam.
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.§). Minēto Noteikumu Nr.1
10.punkts nosaka: “10. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR 1001,(viens tūkstotis viens euro) , nepieciešams Domes lēmums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai,
slēdzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, ……”, līdz ar to par minētā finanšu dāvinājuma
pieņemšanu jālemj novada domei, kā arī jānosaka institūcija, kura būtu pilnvarota slēgt
dāvinājuma (ziedojuma) līgumu un kura būtu atbildīga par minētā līgumā uzņemto saistību
izpildi.

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 – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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 “VG BYGG AS”, reģ.
Nr.916601700, dāvinājumu (finanšu līdzekļus) euro 8200,- (astoņi tūkstoši divi
simti euro 00 centi) apmērā.
2. Akceptēt Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja Ginta HOMAŅA
2018.gada 19.februāra noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.1-24/4 ar “VG
BYGG AS” (līguma kopija pielikumā).
3. Dāvinātos finanšu līdzekļu izlietot Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā
norādītajam mērķim.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājam.
Lēmumu nosūtāms: “VG BYGG AS” reģ. Nr.916601700, juridiskā adrese: Giskegata 36A
6006, Alesunda, Norvēģija, Pampāļu pagasta pārvaldei un Finanšu nodaļai

50.§
Par kultūras funkcijas noteikta apjoma deleģēšanu biedrībai „Mākslu
attīstības biedrība „Ilizanna””
Biedrība „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna””, reģistrācijas Nr. 40008139107, kopš
2009.gada darbojas kultūras pasākumu organizēšanas jomā, šim mērķim izmantojot galvenokārt
Kapelleru nama telpas, Striķu ielā 7, Saldū. Biedrība „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna””,
kultūras pasākumus organizē regulāri un labā kvalitātē, organizējot mūžizglītības pasākumus
visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem, popularizējot Saldus novada amatiermākslinieku
un iedzīvotāju radošo veikumu. Pasākumi Kapelleru namā iekļauti arī tūrisma grupu
programmās, palielinot tūristu apmeklējumu Saldū.
Saldus novada pašvaldībai ar likumu piešķirtas tiesības un pienākums patstāvīgi veikt
savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā
izpildāmas autonomās funkcijas un deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde
ietilpst pašvaldības kompetencē.
Ar 2018.gada 25.janvāra novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 39.§) tika
apstiprināts Saldus novada pašvaldības 2018.gada budžets, kurā 8500 euro (astoņi tūkstoši pieci
simti euro) ieplānots Biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu izpildei kultūras jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 77.panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu un 46.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, 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. Deleģēt biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna””, reģistrācijas
Nr.40008139107, pašvaldības kultūras funkcijas izpildi noteiktā apjomā uz
2018.gadu un slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mākslu attīstības biedrība
„Ilizanna””, reģistrācijas Nr.40008139107.
2. Pilnvarot Saldus novada domes priekšsēdētāju Reini DONIŅU parakstīt
deleģēšanas līgumu (Līguma projekts pielikumā).
3. Lēmumu un līgumu pēc tā parakstīšanas informācijai nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: VARAM, biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna””, finanšu un
attīstības nodaļām

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS RUBAS PAMATSKOLA
Izglītības iestādes reģ. Nr. 4112900627, Rubas pamatskola, Rubas pag., Saldus nov., LV- 3894, tālr. 63825626,
fakss 3825626, e-pasts rubas.pamatskola@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldus novada Rubas pagastā
2018.gada 22.februārī

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 4.§)

Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas

NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola (turpmāk tekstā – iestāde) ir Saldus novada
domes (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.
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 Apvienotās
Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes (turpmāk tekstā – pārvalde) starpniecību.
4. Iestāde savā darbībā izmanto vienota parauga veidlapu un zīmogu ar Saldus novada ģerboņa
attēlu un pilnu iestādes nosaukumu „Latvijas Republika Saldus novada pašvaldības Rubas
pamatskola” un to lieto saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām un budžeta iestādes „Saldus
novada pašvaldība” (turpmāk tekstā – pašvaldība) lietvedību regulējošiem dokumentiem.
5. Iestādei ir vienots bankas norēķinu konts ar pārvaldi, un to administrē pārvaldes grāmatvedība.
Iestādei projektu realizācijai var tikt atvērts norēķinu konts Valsts kasē.
6. Iestādes juridiskā adrese: “Rubas pamatskola”, Rubas pagasts, Saldus nov., LV-3894.
7.Dibinātāja juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

8. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:
8.1. „Rubas pamatskola”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV- 3894;
8.2. „Internātskola”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV – 3894;
8.3 Rubas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa “Kamenītes”, Ruba, Rubas pagasts,
Saldus nov., LV-3894;
8.4 pirmskolas izglītības grupa “Krāces 2”, Vadakste, Vadakstes pagasts, Saldus nov.,
LV-3895;
8.5 pirmskolas izglītības grupa “Jaunauces muiža”, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus
nov., LV-3893.
9. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola ir Vadakstes pamatskolas, Jaunauces
pamatskolas un šo skolu pirmsskolas grupu tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.
II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
10. Iestādes mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu,
lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un pamatizglītības valsts standartā
noteikto mērķu sasniegšanu.
11. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
12. Iestādes uzdevumi ir:
12.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas;
12.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes un kompetences,
kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai,
sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
12.3. 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;
12.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
12.5. 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;
12.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk –
vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
12.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
12.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla
resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
13. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
13.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods: 01011111;
13.2. pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu – kods: 21014111;
13.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods – 21015611.

14. Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības
programmas.
15. Iestādē izglītību iegūst latviešu valodā.
16. Iestādē apgūstamā 1.svešvaloda - angļu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
17. 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.
18. 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 direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām
atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.
Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar
integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.
19. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek
Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
20. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības
standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un
vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.
21. Iestādē ir pagarinātās dienas grupa, kuras darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem
iekšējiem noteikumiem.
22. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas
reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
23. 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
24. Iestādi vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata pienākuma pildīšanas dibinātājs,
pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar iestādes direktoru slēdz
pārvaldes vadītājs.
25. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
26. 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.

27. Paraksta tiesības uz iestādes dokumentiem darbam ar valsts pārvaldes institūcijām, dibinātāja
institūcijām un struktūrvienībām, fiziskām un juridiskām personām ir iestādes direktoram.
28. 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. Direktoru tā attaisnotas prombūtnes laikā aizvieto direktora vietnieks.
29. Iestādes darbību nodrošina iestādes administrācija un tās darbinieki, kas nodrošina iestādes
darbības nepārtrauktību dibinātāja, kā arī direktora nomaiņas gadījumā.
30. Iestādes direktoram ir pakļauti visi iestādes pedagogi un darbinieki.
31. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba direktors
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes
darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
32. 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.
33. 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.
34. Iestādes pedagogu un citu darbinieku amata vienību sarakstu sagatavo direktors un saskaņo
ar dibinātāju. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
35. Iestādes pedagoģiskā sastāva slodzes, metodiskās vadības koordināciju, izglītojamo mācību
programmas apguves uzraudzību u.c. veic pašvaldības struktūrvienība – Izglītības pārvalde.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
36. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
37. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
38. Iestādes padomei ir konsultatīvs raksturs.
VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
39. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
40. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi.
41. Pedagoģiskai padomei ir konsultatīvs raksturs.

IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde
42. 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.
43. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo
pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo
pašpārvalde.
X. 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
44. 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:
44.1. Iestādes attīstības plānu un grozījumus tajā – apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi, Izglītības pārvaldi un dibinātāju;
44.2. Iestādes izglītības programmas un grozījumus tajās apstiprina direktors, saskaņojot
ar dibinātāju un licencē Izglītības un zinātnes ministrijā. Grozījumi Skolas izglītības programmās
var tikt izdarīti atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai kārtībai;
44.3. Darba kārtības noteikumus un grozījumus apstiprina direktors;
44.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar
iestādes padomi, pedagoģisko padomi un izglītojamo pašpārvaldi;
44.5. Iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajā izdod iestādes padome, saskaņojot
ar direktoru;
44.6. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi;
44.7. Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu un grozījumus izdod izglītojamo pašpārvalde,
saskaņojot ar direktoru;
44.8. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi;
44.9. Iestādes bibliotēkas reglamentu un grozījumus apstiprina direktors;
44.10. Tarifikāciju un izmaiņas tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi
un pašvaldības ekonomisti;
44.11. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību apspriež pedagogu
informatīvajā sanāksmē un apstiprina direktors;
44.12.Iestādes audzināšanas darbības programmu apstiprina direktors;
44.13. Iestādes darbības struktūru izdod direktors;
44.14. citus iestādes iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina direktors.
45. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
46. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.
47. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pārvaldes vadītājam
(“Pagastmāja”, p/n Reņģe, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894).
48.Jautājumus par mācību un pedagoģisko procesu var apstrīdēt pašvaldības struktūrvienībāIzglītības pārvaldē (Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV – 3801)
.

49. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).
XI. Iestādes kustamā un nekustamā manta
50. Iestādes kustamā manta ir tās īpašumā, valdījumā un lietošanā nošķirtā dibinātāja/pārvaldes
manta un manta, kuru iestāde iegādājusies likumiski tiesisku darījumu un/vai
dāvinājuma/ziedojuma ceļā, un/vai realizētajos projektos.
51. Iestādes valdījumā, lietošanā un apsaimniekošanā nodoti dibinātājam piederošie nekustamie
īpašumi:
51.1. nekustamais īpašums Skola, adrese: „Rubas pamatskola”, Rubas pagastā, Saldus
novadā, ar kadastra Nr.84820020433, kas sastāv no zemes gabala 1.513 ha platībā, uz kura
atrodas Skolas ēka un šķūnis, kā arī nekustamais īpašums Kamenītes, adrese: “Kamenītes”,
Ruba, Rubas pagastā, Saldus novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,8008 ha platībā, uz kura
atrodas bērnudārzs un 2 (divas) nojumes;
51.2. daļa no nekustamā īpašuma „Internātskola”, Rubas pagastā, Saldus novadā, ar
kadastra Nr. 8482 002 0322, skolas ēkas sporta zāle ar ģērbtuvēm;
51.3. daļa no nekustamā īpašuma “Jaunauces muiža”, Jaunauce, Jaunauces pagastā
Saldus novadā, ar kadastra Nr.84560040102, ierādītas nedzīvojamās telpas pirmskolas izglītības
grupas apmācībām būvē ar kadastra apzīmējumu 84560040102001(Skola);
51.4. daļa no nekustamā īpašuma “Krāces 2”, Vadakste, Vadakstes pagastā Saldus
novadā, ar kadastra Nr.84920030014, ierādītas nedzīvojamās telpas pirmskolas izglītības grupas
apmācībām būvē ar kadastra apzīmējumu 84920030115003.
XII. Iestādes saimnieciskā darbība
52. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un
citos normatīvajos aktos, dibinātāja lēmumos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
53. Iestāde savus uzdevumus, tiesības, pienākumus un darba organizāciju realizē patstāvīgi,
sadarbojoties ar dibinātāju, pašvaldību, pārvaldi, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā
arī ar fiziskām un juridiskām personām.
54. 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, telpu noma),
ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
55. Iestādē tiek nodrošināta izglītojamo ēdināšana, kuru kā ārpakalpojumu sniedz Apvienotās
Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes izsludinātā iepirkuma par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagastos esošā izglītība iestādes un tās izglītības
grupu uzvarētājs vai sarunu procesā nolīgtais ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs (turpmāk tekstāUzņēmums).
Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs - Uzņēmums:
55.1. veic izglītojamo, tai skaitā arī pirmsskolas izglītības grupās, ēdināšanu saskaņā ar
iepirkuma vai sarunās panāktās vienošanās nosacījumiem un noslēgto līgumu;
55.2. nodrošina izglītojamo ēdināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas
aprites uzraudzību un normatīvajiem aktiem par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem;
55.3. organizē darbu iestādes virtuves blokā un Uzņēmuma administrācija kontrolē savu
darbinieku darba izpildi.

56. Ēdiena piegādi iestādes pirmsskolas izglītības grupās Rubā un Jaunaucē nodrošina
Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde ar savu transportu un norīkotiem darbiniekiem.
57. Ēdiena piegādi iestādes pirmsskolas izglītības grupā Vadakstē nodrošina Vadakstes pagasta
pārvalde ar savu transportu un norīkotiem darbiniekiem.
XIII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
58. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums
un citi normatīvie akti.
59. Iestādi finansē dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
60. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildus finanšu līdzekļus:
60.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
60.2. sniedzot maksas pakalpojumus, iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
60.3. no dalības projektos;
60.4. no citiem ieņēmumiem.
61. Papildus finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
61.1. iestādes attīstībai;
61.2. mācību līdzekļu iegādei;
61.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
61.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.
62. Papildus finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
XIV. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
63. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
64. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
65. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai
iestādes padomes, pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
66. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.
XVI. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem
67. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un
arhīvu pārvaldību.
68. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu.

69. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju, pašvaldības
struktūrvienību- Izglītības pārvaldi, par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto
ieteikumu ieviešanu.
70. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas
un karjeras atbalsta pakalpojumiem.
71. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
72. 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.
73. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko peronu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic
fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
74. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
74.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
74.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības
noteikumu ievērošanu.
75. 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.
XVII. Noslēguma jautājums
76. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Saldus novada domes 2014.gada
30.oktobrī apstiprināto Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas nolikumu (protokols
Nr.13, 5.§).

Rubas pamatskolas direktore

I.Volberga

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 22.februārī

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.3, 5.§)

KONKURSA „SALDUS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA”
NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Konkursa mērķis
Godināt Saldus novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē
novada ekonomisko attīstību. Veicināt Saldus novada
uzņēmēju atpazīstamību,
popularizēt veiksmīgu uzņēmējdarbību, veicināt sabiedrības izpratni par uzņēmējdarbības
nozīmi.
2. Konkursa rīkotāji
Konkursu organizē Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”.
3. Pretendenti dalībai konkursā:
3.1. Juridiskas personas, kuras savas uzņēmējdarbības veikšanu reģistrējušas Saldus
novadā, kā arī uzņēmumi un struktūrvienības, kuras savu darbību veic Saldus novadā, bet
ir reģistrējušās citur.
3.2. Individuālā darba veicēji, kuri ir reģistrējušies vai veic saimniecisko darbību Saldus
novadā.
4. Konkursa norise
4.1. Konkurss norisinās katru gadu. Tiek vērtēts paveiktais viena gada laikā. Uzvarētāju
paziņošana un sveikšana notiek katra gada pavasarī.
4.2. Pretendentus nominācijās „Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada lauksaimnieks”, “Gada
mājražotājs/amatnieks” un “Saldus novada gada uzņēmējs” izvirza iedzīvotāji, deputāti,
pašvaldības iestādes vai pagastu pārvaldes. Kandidatūras izvirzāmas,
aizpildot
publiskajās vietās izvietotās anketas (paraugs pielikumā) un iesniedzot tās norādītajās
vietās. Anketas tiek publicētas Saldus novada interneta vietnē www.saldus.lv , un tās ir

pieejamas Saldus novada pašvaldības administratīvajās ēkās, pagastu pārvaldēs, p/a
„Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” un novada bibliotēkās.
4.3. Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu veic ar izpilddirektora rīkojumu
apstiprināta vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā.
4.4. Vērtēšanas komisijas apkopotais konkursam pieteikto pretendentu saraksts tiek
publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis” un pašvaldības
mājas lapā www.saldus.lv.
4.5. Vērtēšanas komisija no konkursam izvirzītajiem pretendentiem katrā nominācijā
izvirza ne vairāk kā trīs pretendentus balvas iegūšanai.
4.6. Pēc pretendentu izvirzīšanas vērtēšanas komisija apmeklē konkursa nominācijai
izvirzītos pretendentus klātienē.
4.7. Vērtēšana komisija konkursa uzvarētājus nosaka, apkopojot iegūto punktu skaitu.
Katrā nominācijā uzvar pretendents ar vislielāko iegūto punktu skaitu.
4.8. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav
izvirzīts neviens pretendents vai izvirzītie pretendenti neatbilst konkursa prasībām.
4.9. Iepriekšējā gada attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā
attiecīgajā nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
4.10. Konkursa komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus. Iegūtie
materiāli var tikt izmantoti apbalvošanas ceremonijā un publicēšanai medijos.
5. Konkursa nominācijas:
5.1. Gada jaunais uzņēmējs;
5.2. Gada lauksaimnieks;
5.3. Gada mājražotājs/amatnieks;
5.4. Saldus novada gada uzņēmējs;
5.5. Gada mecenāts (izvirza pašvaldība, pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes).
5.6. Komisija pasākumā “Uzņēmēju gada balva” godina, izsakot pateicību, arī piecus
lielākos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus novadā, kuri tiek noskaidroti pēc
statistikas datiem, vērtējot uzņēmuma samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru
par Saldus novadā deklarētajiem darbiniekiem.
6. Vērtēšanas komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi.
7. Izvirzīto pretendentu vērtēšana:
7.1. Vērtēšanas komisija visus pretendentus izvērtē pēc šādiem kritērijiem:
Gada jaunais uzņēmējs (uzņēmumam jābūt dibinātam (1-3) gadus pirms izvērtējamā
gada, maksimālais punktu skaits – 25):
- pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija (1-5 punkti);
- pozitīva izaugsme saimnieciskajā darbībā (1-5 punkti);
- darba vides un teritorijas sakoptība (1-5 punkti);
- mārketinga aktivitātes jaunā produkta/pakalpojuma virzīšanai tirgū (1-5
punkti);
- perspektīva uzņēmuma nākotnes attīstībai (1-5 punkti);
Gada lauksaimnieks:
- pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija (1-5 punkti);
- stabili un izaugsmi raksturojoši ražošanas rādītāji pret iepriekšējo gadu (1-5
punkti);

-

stabili un izaugsmi raksturojoši eksporta rādītāji pret iepriekšējo gadu (1-5
punkti);
Saldus novada popularizēšana ar savu darbu un rīcību (1-5 punkti);
darba vides, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība (1-5 punkti);

Gada mājražotājs/amatnieks
- dalība un aktivitāte izstādēs, tirdziņos u.c. līdzīgos pasākumos iepriekšējā
gadā (1-5 punkti);
- jauna objekta, produkta vai pakalpojuma radīšana (1-5 punkti);
- ieguldījums attīstībā, projektu līdzekļu piesaiste iepriekšējā gadā (1-5 punkti);
- Saldus novada popularizēšana ar savu darbu un rīcību (1-5 punkti);
- darba vides, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība (1-5 punkti)
Saldus novada gada uzņēmējs:
- pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija (1-5 punkti);
- stabili un izaugsmi raksturojoši ražošanas rādītāji pret iepriekšējo gadu (1-5
punkti);
- darba vides, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība (1-5 punkti);
- dalība un aktivitāte novada saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, sadarbība ar
pašvaldību (1-5 punkti)
Gada mecenāts:
- pašvaldības veiksmīga sadarbība ar uzņēmēju projektu realizēšanā, pasākumu
rīkošanā u.c. (izvirza pašvaldība, pagastu pārvaldes un citas pašvaldības
iestādes).
7.2. Gadījumā, ja vērtēšanas komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no pretendentiem
(pieder kapitāldaļas, akcijas, ir radniecībā ar komersantu u.c.), komisijas loceklis nedrīkst
piedalīties lēmuma pieņemšanā konkrētajā nominācijā. Šajā gadījumā konkrētais
komisijas loceklis pirms vērtēšanas mutiski informē par situāciju
komisijas
priekšsēdētāju
8. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
8.1. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā, kuru organizē un apmaksā
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs”.
8.2. Uzvarētāji katrā nominācijā saņem apbalvojumu.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

Paraugs

KONKURSA „SALDUS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA”

ANKETA
Lai izteiktu pateicību un godinātu Saldus novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādādami savā
nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko attīstību, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” organizē konkursu „Saldus novada uzņēmēju gada
balva”.
Ikvienam iedzīvotājam un novada viesim tiek piedāvāta iespēja aizpildīt anketu un
izvirzīt savus pretendentus balvu saņemšanai konkrētajās nominācijās:
1. GADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS
(uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. GADA LAUKSAIMNIEKS
(uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. GADA MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS
(uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. SALDUS NOVADA GADA UZŅĒMĒJS
(uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pieteicēja kontaktinformācija (tālr., e-pasts).:

______________________________________
______________________________________

Paldies par atsaucību!

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 22.februārī

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 6.§)

Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā”
Nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Konkursu rīko Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”
2. Konkursa norises laiks: no 1.jūlija līdz 30.septembrim.
3. Konkursa mērķis:
3.1. veicināt Saldus novada administratīvās teritorijas sakopšanu un ainavu veidošanu;
3.2 .rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā;
3.3. motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;
3.4. popularizēt sakoptākos īpašumus Saldus novadā un ārpus tā.
4. Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt sekojošās nominācijās:
4.1. sakoptākais privātīpašums Saldus pilsētā;
4.2. sakoptākais privātīpašums Saldus novadā;
4.3. sakoptākais uzņēmums Saldus pilsētā;
4.4. sakoptākais uzņēmums Saldus novadā;
4.5. sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus pilsētā;
4.6. sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus novadā.
5. Pieteikumi konkursam:
5.1. pretendentus (objektus) konkursam piesaka īpašnieks vai jebkura cita persona, aizpildot 1.
pielikumu;
6. Konkursa vērtēšana:
6.1. pēc īpašnieka piekrišanas, pieteikto konkursa objektu apsekošanai un vērtēšanai ar Saldus
novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu tiek izveidota konkursa komisija piecu cilvēku
sastāvā;

6.2. konkursa vērtēšana tiek organizēta jūlijā, augustā un septembrī;
6.3. komisija pieteiktos īpašumus drīkst vērtēt tikai īpašnieka klātbūtnē;
6.4. konkursā netiek vērtēti iepriekšējā gada galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas;
6.5. komisijas locekļi aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecina ar savu parakstu;
6.6. komisijas loceklis tiesīgs piešķirt papildus punktus, piezīmēs paskaidrojot papildus punktu
piešķiršanas iemeslus;
6.7. pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas (2. pielikums);
6.8. par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis
visvairāk punktu;
6.9. ja pretendentiem iegūtais punktu skaits sakrīt konkrētajā nominācijā, komisijai ir tiesības
piešķirt balvu vairākiem pretendentiem;
6.9. vērtēšanas komisija publisko rezultātus Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un novada
informatīvajā izdevumā “Saldus Novada Vēstis”;
6.10. vērtēšanas komisija ir tiesīga fotografēt vērtējamo objektu, iegūtie fotomateriāli tiks
izmantoti.
7. Vispārīgie konkursa noteikumi:
7.1. konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Valsts svētku pasākumā novembrī;
7.2. konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas pašvaldības balvas.
8. Informācija par konkursa rīkošanu
8.1. Informācija par konkursa norises kārtību un Nolikums būs pieejams novada mājas lapā
www.saldus.lv un informatīvajā izdevumā “Saldus Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

1.pielikums

PIETEIKUMS
Es, ____________________________________________________, vēlos pieteikt
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)

nekustamo īpašumu ____________________________________________________,
(īpašuma nosaukums)

kas atrodas Saldus novada _______________________________________________
(īpašuma adrese)

kā Pretendentu Saldus novada pašvaldības rīkotajam konkursam “Sakoptākais īpašums Saldus
novadā” nekustamo īpašumu grupā (lūdzam atzīmēt vienu no tām):







sakoptākais privātīpašums Saldus pilsētā;
sakoptākais privātīpašums Saldus novadā;
sakoptākais uzņēmums Saldus pilsētā;
sakoptākais uzņēmums Saldus novada;
sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus pilsetā;
sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus novadā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un izvirzu Pretendentu
dalībai konkursā.
___________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Datums
Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis:_____________________________________
e-pasts:______________________________________________________________
Piezīmes: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.pielikums

Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” vērtēšanas kritēriji
Nominācija ______________________________________
Vērtējamais objekts ___________________________________________

N.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Datums

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais
piešķiramais
punktu skaits

Teritoriijas
kopskats
un
sētas
plānojums
(norādes,
īpašuma
nosaukuma
noformējums,
pasta
kastīte, nožogojums u.c.)
Teritorijas funkcionālais plānojums
(saimniecības zona, atpūtas vieta,
bērnu rotaļu laukums, dzīvojamā zona,
atkritumu savākšanas organizēšana,
parādes
ieeja,
pievedceļš
nekustamajam
īpašumam
u.c.),
sakoptība
Koku, krūmu, dekoratīvo stādījumu,
zāliena koncepcija un kvalitāte/
kompozīcija
Latviešu
tradicionālo
un
kultūrvēsturisko elementu saglabāšana,
valsts karoga vieta
Īpaši
vides
dizaina/teritorijas
labiekārtojuma risinājumi, uzņēmuma
īpašais
akcents,
atpazīstamība,
identitātes elementi
Dzīvojamo un saimniecības ēku
tehniskais stāvoklis
Arhitektūras mazās formas, elementu
izvietojums, kompozīcija, risinājums
(apgaismošanas
ķermeņi,
ziedu
kompozīcijas, strūklakas, kamīni u.c.)
Punktu skaits

________________________

Vērtētāja vārds, uzvārds _________________________
Vērtētāja paraksts ___________________________

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10
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Vērtētāja
piešķirtais
punktu skaits

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 22.februārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
Pieņemti ar Saldus novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3 7.§)

Grozījumi Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošos noteikumos Nr.28 „Par pabalstiem audžuģimenei”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumos
Nr.28 “Par pabalstiem audžuģimenei” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto bērnu ir divkāršs Ministru
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam, izmaksājams 1x
mēnesī.”.
2. Izteikt 2.1punktu šādā redakcijā:
“2.1 Pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, kura uzturēšanās
laiks audžuģimenē ir īsāks par mēnesi, ir divkāršs Ministru kabineta noteikto
minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam proporcionāli dienu skaitam.”

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem “Grozījumi Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošos noteikumos Nr.28 “Par pabalstiem audžuģimenei””)

īss projekta
satura izklāsts

Precizēt saistošos noteikumus
atbilstoši izdarītajiem
grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”.
projekta
Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra saistošie
nepieciešamības noteikumi Nr.28 “Par pabalstiem audžuģimenei” paredz mazāku
pamatojums
pabalsta apmēru bērniem no 7gadu vecuma sasniegšanas līdz
18gadu vecuma sasniegšanai, kā tas ar grozījumiem ir noteikts
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi”.
plānotā projekta Nav attiecināms
ietekme uz
pašvaldības
budžetu
uzņēmējdarbības Nav attiecināms
vide pašvaldības
teritorijā
administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un sociālo jautājumu
komisijā un atbalstīti domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 10.§)

SALDUS NOVADA DOMES
JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀS PADOMES
NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar 2017.gada 24.augusta Saldus novada
domes saistošiem noteikumiem Nr.14
„Saldus novada pašvaldības nolikums" 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saldus novada domes jaunatnes lietu konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir Saldus novada
domes (turpmāk – domes) izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, kura darbojas uz
brīvprātības principa un kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu novadā,
kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
2. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
3. Padome savus ierosinājumus iesniedz Saldus novada domes Izglītības un jaunatnes lietu
komisijai.
4. Padomes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Jaunatnes likums, Jaunatnes politikas
pamatnostādnes, Valsts jaunatnes programma un citi normatīvie akti un šis nolikums.
II. Padomes uzdevumi un tiesības
5. Padomei ir šādi pamatuzdevumi:
5.1. veicināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību ar jauniešiem saistītos
jautājumos;
5.2. apkopot un analizēt informāciju par pašvaldības jauniešu problēmām, vajadzībām un
interesēm;
5.3. izstrādāt un iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par to, kā veicams pašvaldības darbs ar
jaunatni un kā pašvaldības darbā realizējama valsts jaunatnes politika;
5.4. izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un
kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības aktivitātēs;
5.5. izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu īstenošanas atbalstam;
5.6. sniegt pašvaldībai ieteikumus par finanšu plānošanu darbam ar jaunatni;
5.7. izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;
5.8. veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību un citām institūcijām un organizācijām;
5.9. iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni, kā arī tā ietvaros organizētajos pasākumos,
projektos un programmās.
6. Padomei ir šādas tiesības:
6.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības informāciju, kas saistīta ar padomes kompetencē
esošajiem jautājumiem;
6.2. pieaicināt uz padomes sēdēm nozaru speciālistus un ekspertus, kā arī citus valsts un
pašvaldības institūciju pārstāvjus;
6.3. izvērtēt padomes lēmumu īstenošanas gaitu un rezultātus;

6.4. sadarboties ar plašsaziņas informācijas līdzekļiem.
III. Padomes sastāvs
7. Padomes darbu organizē un koordinē Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists.
8. Aicinājums pieteikties dalībai padomē tiek publicēts mājas lapā: www.saldus.lv .
9. Padomes sastāvā iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, jaunatnes
organizāciju un iniciatīvu grupu, vai citu tādu biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kuru darbība
saistīta ar jaunatni, un jauniešus vecumā no 13 līdz 29 gadiem. Jaunieši veido vismaz pusi no
padomes sastāva.
10. Padomes vārdisko sastāvu apstiprina domes Izglītības un jaunatnes lietu komisija.
11. Kandidātus jaunajam padomes sastāvam var izvirzīt pašvaldības skolu pašpārvaldes, jauniešu
centri, jaunatnes lietu koordinatori pagastos, jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu, biedrību un
nodibinājumu pārstāvji, vai jebkura pašvaldības, tās institūciju amatpersona vai pašvaldības
iedzīvotājs.
12. Padomes sastāvā ir divpadsmit padomes locekļi.
13. Padome no sava vidus atklāti balsojot ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku.
14. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai uzdevumā pilda padomes
priekšsēdētāja vietnieks.
15. Par darbu padomē padomes locekļi atlīdzību nesaņem.
IV. Padomes darbības kārtība un lēmumu pieņemšana
16. Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists
16.1. plāno un organizē padomes darbu;
16.2. sasauc padomes sēdes;
16.3. pēc padomes pilnvarojuma pārstāv padomi.
17. Padomes priekšsēdētājs
17.1. sagatavo padomes sēžu darba kārtību;
17.2. vada padomes sēdes;
17.3. paraksta sēžu protokolus un citus padomē sagatavotos dokumentus;
17.4. bez pilnvarojuma pārstāv padomi pašvaldības institūcijās.
18. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma, vai, ja to pieprasa vairāk nekā
trešdaļa no padomes locekļiem.
19. Padomes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties jebkurš interesents, un tās notiek ne retāk kā
reizi ceturksnī.
20. Par padomes sēdes sasaukšanu padomes locekļus informē nedēļu iepriekš.
21. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.
22. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena
balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
23. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes
dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos
lēmumus.
24. Padome no sava vidus ieceļ protokolētāju, kurš ir arī atbildīgs par padomes lietvedības
kārtošanu.
25. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā padomes locekļa
viedokli ieraksta protokolā.
26. Ja kāds no padomes locekļiem darbu padomē pārtrauc, attiecīgais padomes loceklis iesniedz
padomes priekšsēdētājam pamatotu iesniegumu par izstāšanos no padomes sastāva.
27. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina novada pašvaldība.

28. Padomes priekšsēdētāju un/vai jebkuru padomes locekli pirms termiņa var atbrīvot no padomes
sastāva, ja tā darbības vai bezdarbības rezultātā netiek nodrošināta padomes mērķu un uzdevumu
izpilde, ja padomes loceklis regulāri nepilda uzdotos pienākumus, vai bez attaisnojoša iemesla nav
ieradies uz trim padomes sēdēm.
Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

Projekts

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. …
Saldū,

2018. gada …...februārī

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA, Saldus novada domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA
personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Saldus novada pašvaldības
nolikumu, turpmāk tekstā saukta „Pašvaldība”, no vienas puses, un
BIEDRĪBA „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna””, tās valdes locekles Līgas ŠAULES
personā, kura rīkojas, pamatojoties uz biedrības „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” statūtu
pamata, turpmāk tekstā saukta „Biedrība”, no otras puses, bet abas kopā sauktas arī „Puses”,
pamatojoties uz Saldus novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,
….§) un uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, 41. un 46.pantu, ievērojot, ka Pašvaldībai ar likumu
noteikts pienākums patstāvīgi veikt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo
funkciju izpildi, piešķirtas tiesības lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas un
deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē,
noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā saukts „Līgums”):
1. DELEĢĒTAIS PĀRVALDES UZDEVUMS, IZPILDES KĀRTĪBA
1.1. Pašvaldība deleģē Biedrībai un Biedrība apņemas veikt Līgumā noteiktajā kārtībā un
apjomā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā pašvaldības
funkcijā (rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību) ietilpstošu - valsts pārvaldes uzdevumu - kultūras pasākumu organizēšanu,
organizējot mūžizglītības pasākumus visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem Saldus
novadā, popularizējot Saldus novada amatiermākslinieku un iedzīvotāju radošo veikumu.
1.2. Biedrība apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku resursiem veikt šī Līguma 1.1.punktā
deleģēto uzdevumu izpildi noteiktā apjomā, saskaņā ar Pasākumu plānu, kas ir pievienots šī
Līguma pielikumā un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Biedrība, parakstot šo Līgumu apliecina, ka
tās rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze un darbaspēka resursi uzdevuma izpildei.
1.3. Nepieciešamības gadījumā Pasākumu plānu var precizēt šajā Līgumā norādītās pilnvarotās
amatpersonas, Pusēm rakstiski par to iepriekš vienojoties.
2. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KVALITĀTES
NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI
2.1. Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāte tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: uzdevumu izpildes
efektivitāte, biedrības darbības reputācija, sabiedrības informēšana par darbību, Eiropas
Savienības finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, izstrādātie un realizētie
sadarbības projekti un inovācijas projekti, sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām, projektu
realizācijas efektivitāte. Pašvaldība ir tiesīga novērtēt uzdevuma izpildes kvalitāti arī pēc citiem
kritērijiem, kuri nav minēti, bet atbilst labas pārvaldības principiem.
2.2. Ja deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem,
Pašvaldības amatpersona sastāda aktu, kurā nosaka kādi trūkumi jānovērš un kādos termiņos tas
jāveic.
2.3. Biedrība deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros izpilda visas tās darbības un sniedz
visus tos papildus pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti Līgumā,
paši par sevi ir nepieciešama uzdevuma izpildes sastāvdaļa.

3. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Deleģēšanas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 1 (vienu)
gadu.
3.2. Deleģētais uzdevums Biedrībai jānodrošina un jāizpilda atbilstoši Līguma prasībām no
2018.gada februāra līdz 2018.gada 31.decembrim.
4. FINANSĒJUMS UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Deleģētā uzdevuma nodrošināšanai Pašvaldība piešķir finansējumu 8500,00 euro (astoņi
tūkstoši pieci simti euro 00 centi).
4.2. Deleģētā uzdevuma nodrošināšanai Pašvaldība pārskaita 50% no piešķirtā finansējuma jeb
4250,00 euro (četri tūkstoši divi simti piecdesmit euro 00 centi) desmit darba dienu laikā pēc
līguma noslēgšanas un atlikušos 50% jeb 4250,00 euro (četri tūkstoši divi simti piecdesmit euro
00 centi)) desmit darba dienu laikā pēc šī Līguma 4.2.punktā minētā pārskata par pirmā pusgada
finansējuma daļas apguvi līgumā ietverto kultūras pasākumu īstenošanai.
4.3. Biedrība līdz 2018.gada 31.oktobrim sagatavo un iesniedz uzdevumu izpildei nepieciešamo
finanšu līdzekļu aprēķinu nākamā gada budžetam, ja tiek plānota jauna līguma slēgšana.
5. AKTU, PĀRSKATU UN ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Biedrības pienākums ir iesniegt Pašvaldībai aktu par izpildītajiem darbiem reizi mēnesī,
iesniedzot to par iepriekšējo mēnesi ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 15.datumam.
5.2. Biedrības pienākums ir iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Līguma izpildi un finanšu resursu
izlietojumu divas reizes gadā: par pirmo pusgadu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.jūlijam un par
otro pusgadu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.decembrim.
5.3. Biedrības pienākums ir ziņot Pašvaldībai par deleģētā uzdevuma izpildes sākšanu, izpildes
kārtību, uzdevumu izpildes neiespējamību un izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var
ietekmēt deleģētā uzdevuma izpildi.
6. BIEDRĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA
6.1. Līguma 1.1.punktā deleģētā uzdevuma izpildi Pašvaldība kontrolē šādā veidā: Pašvaldība ir
tiesīga jebkurā brīdī veikt deleģēto uzdevumu kvalitātes un kvantitātes izpildes atbilstības
novērtēšanu Līguma prasībām, iesniegtajiem pārskatiem un ziņojumiem.
6.2. Biedrība, veicot deleģēto uzdevumu, ir Pašvaldības pārraudzībā. Deleģētā uzdevuma
izpildes kvalitātes un kvantitātes atbilstības pārraudzību no Pašvaldības puses veic Pašvaldības
izpilddirektors (turpmāk – amatpersona).
6.3. Amatpersona pēc savas iniciatīvas, personu sūdzībām un citos gadījumos veic deleģētā
uzdevumā izpildes kontroli. Gadījumā, ja amatpersona konstatē neatbilstību deleģētā uzdevuma
izpildes Līguma prasībām, tā sniedz motivētus iebildumus Biedrībai un norāda termiņus trūkumu
novēršanai. Veicot pārbaudi, Pašvaldība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, lai pārliecinātos par
deleģētā uzdevuma izpildes atbilstību Līgumam, pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus.
7. ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM
7.1. Mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai sakarā ar
Līgumā norādītā deleģētā uzdevuma izpildi vai neizpildi atlīdzina vainīgā puse.
7.2. Biedrība regresa kārtībā atlīdzina zaudējumus Pašvaldībai, ja zaudējumi radušies Biedrības
prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
7.3. Gadījumā, ja ar amatpersonas sastādītu aktu tiek konstatēts, ka Līguma 1.1.punktā deleģētā
pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, tad Biedrība atmaksā
Pašvaldībai konkrētajam pasākumam paredzēto finansējumu.

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas pusēm no šā Deleģēšanas līguma vai tā sakarā, puses
risina pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīds ir jānodod izskatīšanai
Latvijas Republikas tiesu iestādēs.
8.2. Puses par šo Deleģēšanas līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas aktos
paredzētajā kārtībā.
9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
9.1. Šā Deleģēšanas līguma puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu bija šādi nepārvaramas varas apstākļi: dabas katastrofas,
karadarbība, valsts varas institūciju likumi vai lēmumi, kas padara pusēm šā Līguma pienākumu
izpildīšanu par neiespējamu.
10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
10.1. Deleģēšanas līgums ietver pušu pilnīgu vienošanos, puses ir iepazinušās ar tā saturu, piekrīt
visiem tā punktiem un apliecina to ar saviem parakstiem.
10.2. Deleģēšanas līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros ar 1 (vienu) pielikumu
– Pasākuma plāns 2018.gadam uz … (………) lapām. Katra Puse saņem vienu Deleģēšanas
līguma eksemplāru. Abiem Deleģēšanas līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10.3. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Deleģēšanas līguma noteikumi, Puses vadās no
spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
10.4. Visi Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi izdarāmi uz Pušu vienošanās pamata,
kas noformējamas rakstiskā formā un kuras abu Pušu parakstītas kļūst par šā Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Saldus novada pašvaldība
Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801
Reģ.Nr. 90009114646
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV42UNLA0050014277525
Tālrunis: 63807280
Fakss: 63881100
E-pasts: dome@saldus.lv
Domes priekšsēdētājs
_______________________/R.Doniņš/
z.v.

Biedrība „Mākslu attīstības biedrība
„Ilizanna””
Striķu iela 7-1, Saldus, LV-3801
Reģ.Nr. 40008139107
Banka: „SWEDBANK” AS
Kods: HABALV22
Konts: LV29HABA0551034666325
Tālrunis: 28637457
E-pasts: ilizanna7@gmail.com
Valdes locekle
_______________________/L.Šaule/

