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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.14
Saldū

2013.gada 25.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada domes komisiju/padomju skaitliskā un vārdiskā sastāva
apstiprināšanu un komisiju/padomju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju
vietnieku ievēlēšanu.
2. Par Saldus novada pašvaldības pārstāvniecību LPS 24.kongresā.
3. Par grozījumiem biedrības „Burbuļi” Vienošanās par zemes nomu.
4. Par grozījumiem biedrības „SALDENE” patapinājuma līgumā par zemes
lietošanu.
5. Par atteikumu pārņemt Saldus novada pašvaldības īpašumā valsts
nekustamo īpašumu Alejas ielā 1, Saldū.
6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Siguldas”, Novadnieku pag., Saldus nov., zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu.
8. Par pilnvarojumu Saldus novada būvvaldei.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ievkalni” - 4, Ezeres pagasts
atsavināšanu.
10. Par Saldus novada pašvaldības transporta līdzekļu atsavināšanu.
11. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē.
12. Par nekustamā īpašuma - zemes gabala Kalnsētas iela 7A, Saldū,
iznomāšanu.
13. Par grozījumiem Saldus novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmumā
„Par līdzfinansējuma un finanšu plūsmas nodrošinājumu projektam.
„Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”
14. Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas
sakārtošanai.
15. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot
pirmskolas izglītības iestādes Pasaciņa ēkas energoefektivitāti” iesniegumu.
16. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot
Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti” iesniegumu.
17. Par grozījumiem Saldus novada domes pastāvīgo komiteju locekļu sastāvā.

1.§
Par Saldus novada domes komisiju/padomju skaitliskā un vārdiskā sastāva
apstiprināšanu un komisiju/padomju priekšsēdētāju u priekšsēdētāju
vietnieku ievēlēšanu
1. Par budžeta un ekonomikas komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu,
komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes budžeta un ekonomikas komisijas sastāvs tika apstiprināts 7
locekļu sastāvā. Vēlmi darboties budžeta un ekonomikas komisijā izteica 11 interesenti.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
1.1. Apstiprināt ekonomikas un budžeta komisiju šādā sastāvā:
1.1.1. Indra RASSA
1.1.2. Māris, ZUSTS
1.1.3. Zigurds ZABLUDOVSKIS
1.1.4. Pēteris DUBRA
1.1.5. Daira ŠLANKA
1.1.6. Daira MAKARE
1.1.7. Ginta SAMATA
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1.2. Ievēlēt domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Māri ZUSTU,
par ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1.3. Ievēlēt domes priekšsēdētāju Indru RASSU, par ekonomikas un budžeta
komisijas priekšsēdētāja vietnieci.

2. Par iepirkumu komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes iepirkumu komisijas sastāvs tika apstiprināts 7 locekļu sastāvā.
Vēlmi darboties iepirkumu komisijā izteica 12 interesenti.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
2.1. Apstiprināt iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
2.1.1. Aleksandrs CEĻAPĪTERS
2.1.2. Petrs BRAZDAUSKS
2.1.3. Pēteris DUBRA
2.1.4. Dzintars RUPEIKS
2.1.5. Ingemars HARMSENS
2.1.6. Reinis DONIŅŠ
2.1.7. Sarmīte OZOLIŅA
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
2.2. Ievēlēt domes deputātu Petru BRAZDAUSKU, par iepirkumu komisijas
priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
2.3. Ievēlēt domes deputātu Dzintaru RUPEIKU, par iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.
3. Par pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas sastāvs tika apstiprināts 9 locekļu sastāvā. Vēlmi darboties

pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijā izteica 9
interesenti.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
3.1. Apstiprināt pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
3.1.1. Zigurds ZABLUDOVSKIS
3.1.2. Pēteris DUBRA
3.1.3. Vēsma DOMBROVSKA
3.1.4. Laura ZARIŅA-SKAPSTE
3.1.5. Māris VĀRNA
3.1.6. Kristaps OSIS
3.1.7. Juris SĪLIS
3.1.8. Aidis HERINGS
3.1.9. Anita GRIGUTE
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
3.2. Ievēlēt pašvaldības izpilddirektoru Pēteri DUBRU, par pašvaldības mantas
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
3.3. Ievēlēt pašvaldības izpilddirektora vietnieku Māri VĀRNU, par
pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.

4. Par mājokļu komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu „
Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes mājokļu komisijas sastāvs tika apstiprināts 7 locekļu sastāvā.
Vēlmi darboties mājokļu komisijā izteica 10 interesenti.

Domes priekšsēdētāja Indra RASSA ierosina palielināt mājokļu komisijas
skaitlisko sastāvu uz 9 komisijas locekļiem.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (P.BRAZDAUSKS, A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts
(S.BEĻKEVIČS), Saldus novada dome nolemj:
4.1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus
novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā
sastāva apstiprināšanu 1.5.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.5. mājokļu komisiju 9 locekļu sastāvā;”.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
4.2. Apstiprināt mājokļu komisiju šādā sastāvā:
4.2.1. Aleksandrs CEĻAPĪTERS
4.2.2. Gundars SAMOŠKA
4.2.3. Inga PASTARE
4.2.4. Inta VANAGA
4.2.5. Silvija KONRĀDE
4.2.6. Ausma LIEPA
4.2.7. Dace VĀRNA
4.2.8. Imants DŽULIS
4.2.9. Dina BRĒDAVA
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
4.3. Ievēlēt domes deputāti Intu VANAGU, par mājokļu komisijas
priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,

A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
4.4. Ievēlēt Zvārdes pagasta pārvaldes vadītāju Imantu DŽULI, par mājokļu
komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
5. Par transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas sastāvs tika apstiprināts 9 locekļu sastāvā. Vēlmi darboties transporta kustības
drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijā izteica 10 interesenti.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
5.1. Apstiprināt transporta kustības drošības un komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
5.1.1. Aleksandrs GLUŠKOVS
5.1.2. Pēteris ALKSNIS
5.1.3. Gunta ULMANE
5.1.4. Uldis PLĀCIS
5.1.5. Māris VĀRNA
5.1.6. Kaspars SKAPSTS
5.1.7. Linards DONIŅŠ
5.1.8. Dzintars MILTS
5.1.9. Aivars SARAČINSKIS
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti
(A.CEĻAPĪTERS, A.HERINGS), Saldus novada dome nolemj:
5.2. Ievēlēt pašvaldības izpilddirektora vietnieku Māri VĀRNU par transporta
kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas
priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,

A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
5.3. Ievēlēt pašvaldības galveno transportbūvju inženieri Linardu DONIŅU par
transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.
6. Par izglītības komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes izglītības komisijas sastāvs tika apstiprināts 7 locekļu sastāvā.
Vēlmi darboties izglītības komisijā izteica 17 interesenti.

Domes priekšsēdētāja Indra RASSA ierosina palielināt izglītības komisijas
skaitlisko sastāvu uz 9 komisijas locekļiem.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
6.1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus
novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā
sastāva apstiprināšanu 1.8.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.8. izglītības komisiju 9 locekļu sastāvā;”.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
6.2. Apstiprināt izglītības komisiju šādā sastāvā:
6.2.1. Ilzīte BULAVA
6.2.2. Saulcerīte LEVICA
6.2.3. Juris LEVICS
6.2.4. Iveta BĒRZIŅA
6.2.5. Anita KUPŠE
6.2.6. Uģis FELDMANIS
6.2.7. Mārtiņš BERGMANIS
6.2.8. Ieva RĪTIŅA-BRŪVERE
6.2.9. Māra MARKAVA
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,

A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
6.3. Ievēlēt domes deputātu Juri LEVICU par izglītības komisijas
priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
6.4. Ievēlēt domes deputātu Uģi FELDMANI par izglītības komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.
7. Par kultūras, sporta un tūrisma komisijas vārdiskā sastāva
apstiprināšanu, komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes kultūras, sporta un tūrisma komisijas sastāvs tika apstiprināts 7
locekļu sastāvā. Vēlmi darboties kultūras, sporta un tūrisma komisijā izteica 22 interesenti.

Domes priekšsēdētāja Indra RASSA ierosina palielināt kultūras, sporta un
tūrisma komisijas skaitlisko sastāvu uz 11 komisijas locekļiem.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
7.1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus
novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā
sastāva apstiprināšanu 1.9.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.9. kultūras, sporta un tūrisma komisiju 11 locekļu sastāvā;”.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
7.2. Apstiprināt kultūras, sporta un tūrisma komisiju šādā sastāvā:
7.2.1. Didzis KONUŠEVSKIS
7.2.2. Laura LIEPIŅA
7.2.3. Gunta KRONBERGA
7.2.4. Elmārs KALNIŅŠ

7.2.5. Māris MEDNIS
7.2.6. Egita EVERSONE
7.2.7. Uģis FELDMANIS
7.2.8. Inta ĶIKURE
7.2.9. Artūrs MACULĒVIČS
7.2.10. Mārtiņš LAGZDONS
7.2.11. Līga ŠAULE
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
7.3. Ievēlēt domes deputātu Elmāru KALNIŅU par kultūras, sporta un tūrisma
komisijas priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
7.4. Ievēlēt pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas centrs”
starptautisko attiecību un tūrisma speciālisti Lauru LIEPIŅU par kultūras,
sporta un tūrisma komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
8. Par Saldus pilsētas zemes komisijas vārdiskā sastāva apstiprināšanu,
komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes Saldus pilsētas zemes komisijas sastāvs tika apstiprināts 5
locekļu sastāvā. Pilsētu zemes komisiju obligāto sastāvu nosaka LR likuma „Par zemes
komisijām" 21.1.pants, kas paredz pilsētas zemes komisijā iekļaut „… domes priekšsēdētājs
vai viņa vietnieks; Valsts zemes dienesta pārstāvis; zemes ierīkotājs, kurš pastāvīgi strādā
pilsētas teritorijā; pilsētas galvenais arhitekts.”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes komisijām" 21.1.pantu un saskaņā ar Saldus novada
pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus novada pašvaldības
nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
8.1. Apstiprināt Saldus pilsētas zemes komisiju šādā sastāvā:
8.1.1. Reinis DONIŅŠ, domes deputāts, personas kods
8.1.2. Didzis KONUŠEVSKIS, domes priekšsēdētājas vietnieks, personas kods
8.1.3. Daiga DAGA, pašvaldības zemes ierīkotāja, personas kods

8.1.4. Ingrīda ANDERSONE, pašvaldības galvenā arhitekte, personas kods
8.1.5. Valsts zemes dienesta pārstāvis, personas kods
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
8.2. Ievēlēt domes priekšsēdētāja vietnieku Didzi KONUŠEVSKI par Saldus
pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
8.3. Ievēlēt pašvaldības domes deputātu Reini DONIŅU par Saldus pilsētas
zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
9. Par totalitārā režīma cietušo atbalsta komisijas vārdiskā sastāva
apstiprināšanu, komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes totalitārā režīma cietušo atbalsta komisijas sastāvs tika
apstiprināts 3 locekļu sastāvā. Vēlmi darboties totalitārā režīma cietušo atbalsta komisijā
izteica 4 interesenti.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
9.1. Apstiprināt totalitārā režīma cietušo atbalsta komisiju šādā sastāvā:
9.1.1. Uģis FELDMANIS
9.1.2. Kārlis SERGEJEVS
9.1.3. Ruta BIĻIKA
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti
(A.CEĻAPĪTERS, A.HERINGS), Saldus novada dome nolemj:

9.2. Ievēlēt domes deputātu Uģi FELDMANI par totalitārā režīma cietušo
atbalsta komisijas priekšsēdētāju.
10. Par komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem sastāvs tika apstiprināts 7 locekļu sastāvā. Vēlmi darboties kultūras, sporta un
tūrisma komisijā izteica 19 interesenti.

Domes priekšsēdētāja Indra RASSA ierosina palielināt komisijas darbam ar
sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem skaitlisko sastāvu uz 11
komisijas locekļiem.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
10.1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus
novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā
sastāva apstiprināšanu 1.16.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.16. komisiju darbam ar sabiedriskajām organizācijām un
sadarbības partneriem 11 locekļu sastāvā;”.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
10.2. Apstiprināt komisiju darbam ar sabiedriskajām organizācijām un
sadarbības partneriem šādā sastāvā:
10.2.1. Aidis HERINGS
10.2.2. Ginta ANDERSONE
10.2.3. Ilze KRONBERGA
10.2.4. Dzintars RUPEIKS
10.2.5. Santa LAURINOVIČA
10.2.6. Antra JANSONE
10.2.7. Kārlis SERGEJEVS
10.2.8. Mārtiņš BERGMANIS
10.2.9. Marika LANGE
10.2.10. Ilga ĶUZE
10.2.11. Iveta KRASTIŅA

Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
10.3. Ievēlēt domes deputātu Aidi HERINGU par komisijas darbam ar
sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
10.4. Ievēlēt nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” vadītāju Ilgu ĶUZI par
komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem
priekšsēdētāja vietnieci.
11. Par jaunatnes lietu konsultatīvās padomes vārdiskā sastāva
apstiprināšanu, komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāvs tika apstiprināts 7
locekļu sastāvā. Vēlmi darboties jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē izteica 9 interesenti.

Domes priekšsēdētāja Indra RASSA ierosina palielināt jaunatnes lietu
konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu uz 9 padomes locekļiem.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
11.1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus
novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā
sastāva apstiprināšanu 1.17.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.17. jaunatnes lietu konsultatīvās padomi 9 locekļu sastāvā;”.

Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
11.2. Apstiprināt jaunatnes lietu konsultatīvās padomi šādā sastāvā:
11.2.1. Ilze KĻAVA
11.2.2. Alise ROLE
11.2.3. Aivars KAŅEPS
11.2.4. Liene KLAGIŠA
11.2.5. Saulcerīte LEVICA
11.2.6. Rudīte MURAŠEVA
11.2.7. Egita EVERSONE
11.2.8. Mārtiņš BERGMANIS
11.2.9. Iveta KRASTIŅA
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
11.3. Ievēlēt domes deputāti Ilzi KĻAVU, par jaunatnes lietu konsultatīvās
padomes priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
11.4. Ievēlēt Saldus bērnu un jaunatnes centra jaunatnes lietu speciālistes Rudīti
MURAŠEVU par jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
vietnieci.
12. Par uzņēmēju konsultatīvās padomes vārdiskā sastāva apstiprināšanu,
komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs tika apstiprināts 7
locekļu sastāvā. Vēlmi darboties uzņēmēju konsultatīvajā padomē izteica 11 interesenti.

Domes priekšsēdētāja Indra RASSA ierosina palielināt uzņēmēju konsultatīvās
padomes skaitlisko sastāvu uz 11 padomes locekļiem.

Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
12.1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus
novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā
sastāva apstiprināšanu 1.17.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.18. uzņēmēju konsultatīvās padomi 11 locekļu sastāvā;”.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
12.2. Apstiprināt uzņēmēju konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
12.2.1. Indra RASSA
12.2.2. Anita BĒRZIŅA
12.2.3. Didzis KONUŠEVSKIS
12.2.4. Saulcerīte LEVICA
12.2.5. Māris BOBKOVS
12.2.6. Aidis HERINGS
12.2.7. Egita EVERSONE
12.2.8. Kristaps OSIS
12.2.9. Egils ĶUZIS
12.2.10. Jānis KLEINS
12.2.11. Inese VILCĀNE
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
12.3. Ievēlēt domes priekšsēdētāju Indru RASSU par uzņēmēju konsultatīvās
padomes priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

12.4. Ievēlēt domes priekšsēdētājas vietnieku Didzi KONUŠEVSKI par
uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku.
13. Par garīgo lietu padomes vārdiskā sastāva apstiprināšanu, komisijas
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ar 2013.gada 27.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu „Par Saldus novada domes
komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.12 2.§) domes garīgo lietu padomes sastāvs tika apstiprināts 7 locekļu sastāvā.
Vēlmi darboties garīgo lietu padomē izteica 8 interesenti.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot par katru personu atsevišķi Saldus novada dome nolemj:
13.1. Apstiprināt garīgo lietu padomi šādā sastāvā:
13.1.1. Aivars KAŅEPS
13.1.2. Ivars EISAKS
13.1.3. Uldis GAILĪTIS
13.1.4. Guntis APRIĶIS
13.1.5. Genarijs RODERTS
13.1.6. Ēriks GEISLERS
13.1.7. Andrejs MEDIŅŠ
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
13.2. Ievēlēt domes deputātu Aivaru Kaņepu par garīgo lietu padomes
priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 7.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
13.3. Ievēlēt Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Uldi GAILĪTI par
garīgo lietu padomes priekšsēdētāja vietnieku.
2.§
Par Saldus novada pašvaldības pārstāvniecību LPS 24.kongresā
un biedru sapulcē

Saldus novada pašvaldība 25.06.2013. ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr.2233/4.1-34 reģistrējusi
Latvijas Pašvaldību savienības uzaicinājumu novada pašvaldībai piedalīties Latvijas
Pašvaldību savienības 24.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2013.gada 9.augustā Aucē,
Auces novadā.
Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu 6.5.punktu: : … Biedrības biedru kongresā
pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti.”, kā arī, ņemot vērā
iedzīvotāju skaitu, Saldus novada pašvaldībai kongresā ir paredzētas 3 delegātu vietas. Ja no
pašvaldības LPS kongresā vēlas piedalīties vairāki deputāti, tad viņi var ierasties uz LPS
kongresu kā dalībnieki.
Pārstāvniecību LPS biedru sapulcē, saskaņā ar LPS Statūtu 5.5.punktu:”…Biedrības biedru
sapulcē pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs….” nodrošina pašvaldības domes
priekšsēdētājs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt kā Saldus novada pašvaldības delegātus dalībai Latvijas
Pašvaldību savienības 24.kongresā:
1.1. Saldus novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Indru RASSU;
1.2. Saldus novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Didzi
KONUŠEVSKI;
1.3. Saldus novada pašvaldības domes deputātu Elmāru KALNIŅU.
2. Pilnvarot Lēmuma 1.punktā minētos delegātu pārstāvēt Saldus novada
pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā.
3. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Indru RASSU
pārstāvēt Saldus novada pašvaldību Biedrības biedru sapulcē.
4. Norīkot Saldus novada pašvaldības domes deputātus Petru BRAZDAUSKU
un Uģi FELDMANI piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā kā
dalībniekiem.
3.§
Par grozījumiem biedrības „Burbuļi” Vienošanās par zemes nomu
Saldus novada pašvaldība 2013.gada 13.maijā ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr.1745
reģistrējusi biedrības „Burbuļi” (turpmāk- biedrība), reģ.Nr.40008137731, iesniegumu, kurā
biedrība lūdz samazināt iznomāto zemes platību un pārslēgt Vienošanos par zemes nomu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) ar 26.01.2011. Saldus novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 21.§) biedrībai
tika iznomāts pašvaldības īpašums- zemes gabala daļa 1400 kv.m. platībā (kadastra nr.
84010080115) un ēka (kadastra apzīmējums 84010080115001) Jelgavas ielā 6A, Saldū, un
pilnvarojums SIA „Saldus namu pārvalde” noslēgt nekustama īpašuma nomas līgumus;
2) 07.02.2011. SIA „Saldus namu pārvade” ar biedrību noslēdza Neapdzīvojamo telpu
nomas līgumu Nr.447 un 21.02.2011. noslēdza Vienošanos par zemes nomu 1400 kv.m.
platībā;

3) biedrība nav sabiedriskā labuma guvējs, tātad noslēgtie Neapdzīvojamo telpu
nomas līgums un Vienošanās par zemes nomu ir atlīdzības līgumi.
2013.gada 11.jūnijā (pašvaldībā saņemts 11.06.2013. un reģistrēts ar Nr.2079) un
2013.gada 15.jūlijā (pašvaldībā saņemts 15.07.2013. un reģistrēts ar Nr.2611) biedrība
iesniedza novada pašvaldībā papildinājumus šī gada 13.maija iesniegumam, norādot
precizētas zemes plātības- biedrības vēlas atteikties 1120 kv.m. lielas platības, bet vēlas
turpmāk nomāt 280 kv.m. lielu platību, par kuru būtu pārslēdzama Vienošanās par zemes
nomu.
SIA „Saldus namu pārvalde” neiebilst zemes nomas līguma pārslēgšanai ar biedrību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1864., 1865.pants,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Samazināt biedrībai „Burbuļi”, reģ.Nr.40008137731, iznomājamo
zemes gabala platību Jelgavas ielā 6A, Saldū, kadastra Nr. 84010080115, līdz
280 kv.m.
2. Pilnvarot SIA „Saldus namu pārvalde”, vien.reģ.nr.48503000168,
parakstīt grozījumus Vienošanās par samazināto zemes nomas platību ar
biedrību „Burbuļi”, reģ.Nr.40008137731.
3. Pārējie spēkā esošie 21.02.2011. Vienošanās par zemes nomu punkti
paliek nemainīgi.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.augustu.
4.§
Par grozījumiem biedrības „SALDENE” patapinājuma līgumā par zemes
lietošanu
Saldus novada pašvaldība 2013.gada 13.maijā ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr.1757
reģistrējusi biedrības „SALDENE”, reģ.Nr.50008165031, (turpmāk tekstā- biedrība),
iesniegumu, ,kurā biedrība lūdz palielināt patapinājumā nodotā zemes gabalu par platību, no
kuras atsakās biedrība „Burbuļi”, un pārslēgt Patapinājuma līgumu par zemes lietošanu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) ar 29.06.2012. Saldus novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 12.§)
biedrībai tika bezatlīdzības lietošanā nodots pašvaldības īpašums- zemes gabala daļa 1284
kv.m. platībā (kadastra nr. 84010080115) Jelgavas ielā 6A, Saldū, un pilnvarojums SIA
„Saldus namu pārvalde” noslēgt patapinājuma līgumu;
2) 10.07.2012. SIA „Saldus namu pārvade” ar biedrību noslēdza Patapinājuma līgumu
Nr.5 un nodeva biedrībai bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu biedrības mērķu realizēšanai;
3) biedrība ir sabiedriskā labuma guvējs.
4) 2013.gada 11.jūnijā biedrība „Burbuļi” iesniedza novada pašvaldībā (saņemts
11.06.2013. un reģistrēts ar Nr.2079) papildinājumus šī gada 13.maija iesniegumam, norādot,
ka biedrība „Burbuļi” atsakās no 1120 kv.m. lielas platības izmantošanas un lūdz šo platību
nodot lietošanā biedrībai „SALDENE”.
2013.gada 12.jūlijā (pašvaldībā saņemts 15.07.2013. un reģistrēts ar Nr.2573) biedrība
iesniedza novada pašvaldībā papildinājumus šī gada 13.maija iesniegumam, norādot
precizētas zemes plātības- biedrības vēlas papildus nomāt 1120 kv.m. lielu zemes platību, un

papildus zemes nomas platības termiņu noteikt tādu pašu kā jau piešķirtai zemes nomājamai
platībai.
SIA „Saldus namu pārvalde” neiebilst Patapinājuma līguma par zemes bezatlīdzības
lietošanu pārslēgšanai ar biedrību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1864., 1865.pants,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot Biedrībai „SALDENE”, reģ. Nr.50008165031, papildus
bezatlīdzības lietošanā zemes gabala Jelgavas iela 6A, Saldus, kadastra Nr. 8401
008 0115, daļu 1120 kv.m platībā biedrības mērķu realizēšanai.
2. Pilnvarot SIA „Saldus namu pārvalde”, vien.reģ.nr.48503000168,
parakstīt grozījumus Patapinājuma līgumā ar biedrību „SALDENE”,
reģ.Nr.50008165031.
3. Pārējie spēkā esošie Patapinājuma līguma Nr.5 punkti paliek nemainīgi.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.augustu.
5.§
Par atteikumu pārņemt Saldus novada pašvaldības īpašumā valsts
nekustamo īpašumu Alejas ielā 1, Saldū
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi LR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.07.2013. ar nr.2661) ar
lūgumu izsūtīt Saldus novada domes lēmuma kopiju ar atteikumu pārņemt Zemkopības
ministrijas īpašumā un Institūta „BIOR” lietošanā esošās ēkas Alejas ielā 1, Saldū.
Iepazīstoties ar informāciju, tika konstatēts:
1. No Zemkopības ministrijas2012.gadā ticis saņemts piedāvājums Saldus novada
pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības valsts nekustamo īpašumu – Alejas ielā 1, Saldū.
Nekustamais īpašums, kadastra numurs 8401 502 0014 sastāv no veterinārās
laboratorijas ēkas, pagraba, šķūņa, noliktavas, saimniecības ēkas. Nekustamais
īpašums ir saistīts ar zemes gabalu „Saulītes”, kura īpašniece ir privātpersona Regīna
Grīnberga.
2. 11.09.2012. Pašvaldības īpašumu un dzīvojamo māju privatizācijas komisija apsekoja
nekustamo īpašumu uz vietas. Kopš 2012.gada aprīļa Pārtikas un veterinārā dienesta
struktūrvienība telpas atstājusi un nekustamais īpašums netiek izmantots.
3. Ar 27.09.2012. Saldus novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 35.§) tika
nolemts- atlikt jautājuma izskatīšanu par piedāvājumu pārņemt nekustamo īpašumu
Alejas ielā 1, Saldū, līdz 2013.gada 30.martam, tai pašā laikā, nosūtot priekšlikumu
Zemkopības ministrijai, ka pašvaldība skatīs jautājumu par nekustamā īpašumu Alejas
ielā 1, Saldū, pārņemšanu vienlaicīgi ar iespēju pārņemt no valsts piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Saldū, Lielā ielā 24.
4. Saldus novada pašvaldība ar 04.10.2012. Nr.4.1-34/3895 vēstuli nosūtīja Zemkopības
ministrijai iepriekš minētā 27.09.2012. Saldus novada domes lēmuma izrakstu.
5. Līdz 16.07.2013. Institūta „BIOR” atsūtītam iesniegumam, Saldus novada pašvaldība
nav saņēmusi no Zemkopības ministrijas atbildi par pašvaldības izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā, ka piedāvātais nekustamais īpašums Alejas ielā 1, Saldū, vairāk kā gadu nav
ekspluatēts, kā rezultātā piedāvātā nekustamā īpašuma renovācijai un inženiertīklu
rekonstrukcijai nepieciešami ievērojami līdzekļi, kā arī izvērtējot, ka nekustamais īpašums
nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Nepārņemt no Latvijas valsts - Zemkopības ministrijas personā, Saldus
novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Alejas ielā 1, Saldū, Saldus
novadā, īpašuma kadastra Nr. 8401 502 0014.
6.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
1. Izskatot SIA”MikroMetrs, reģistrācijas numurs 48503010965, izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’Siljurģi’’ Lutriņu pagastā, kadastra numurs 8466
001 0021, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8466 001 0021 sadalei,
iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, Saldus novada dome konstatē:
- projekts ir izstrādāts saskaņā ar Saldus novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu
(sēdes prot. Nr.6, 11.§ 7.p.) ;
- atbilstoši 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.6.punktā noteiktajām prasībām Valsts zemes dienests ir sniedzis
atzinumu (VZD spiedoga atzīme 09.07.2013., M.Nikalovska);
- saskaņā ar LR likuma ‘’Zemes ierīcības likums’’ 22.pantu, zemes ierīcības projekts
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Saldus novada Lutriņu pagasta teritorijas plānojumu un pamatojoties uz
LR likuma ‘’Zemes ierīcības likums’’ 19., 20.pantiem un 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu
Nr.288 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 9.7., 9.8.punktiem, 30.06.2006. MK
noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ 16., 23.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1.1.Apstiprināt nekustamā īpašuma ‘’Siljurģi’’ Lutriņu pagastā,
kadastra numurs 8466 001 0021, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8466 001 0021 sadalei izstrādāto zemes ierīcības projektu (projekta
izstrādātājs SIA „MikroMetrs, projekta izgatavotājs V.Možeiko, sertifikāta sērija
BA Nr.360);
1.2. Zemes ierīcības projekta realizācijas procesā izveidot zemes vienības un
piešķirt tām nosaukumus:
- zemes vienība ar nosaukumu ‘’ Siljurģi’’ Lutriņu pagastā, platība 2,0 ha;

- zemes vienība ar nosaukumu ‘’Sillauki’’ Lutriņu pagastā, platība 89,6 ha.
1.3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1.3.1. zemes vienībai ar nosaukumu ‘’Siljurģi’’ Lutriņu pagastā, platība 2,0
ha,
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.3.2. zemes vienībai ar nosaukumu ‘’Sillauki’’ Lutriņu pagastā, platība 89,6
ha,
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.4. Noteikt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus1.4.1. zemes vienībai ar nosaukumu ‘’ Siljurģi’’ Lutriņu pagastā, platība 2,0
ha:
- 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV
1.4.2. zemes vienībai ar nosaukumu ‘’ Sillauki’’ Lutriņu pagastā, platība 89,6
ha:
- 11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku
apvidos;
- 110502 – tauvas joslas teritorijas gar upi.
1.4.3. Līdz zemes robežu plānu reģistrācijai un pirkuma līguma noslēgšanai,
noslēgt servitūta līgumu ar zemes vienības ar “Siljurģi”, Lutriņu pag., Saldus
nov. īpašnieku.
1.4.4. Piekļuvei nekustamajiem īpašumiem “Siljurģi”, Lutriņu pag., Saldus nov.
un “Sillauki”, Lutriņu pag., Saldus nov. no pašvaldības autoceļa, noslēdzams
servitūta līgums ar nekustamā īpašuma “Liguti”, Lutriņu pag., Saldus nov.
īpašnieku.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību, kā arī aizsargjoslu teritoriju
platības tiks precizētas.
2.Izskatot SIA ”METRUM’’, reģistrācijas numurs 40003388748, izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’ Mednieki’’ Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads,
kadastra numurs 8458 003 0156, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8458
003 0155 sadalīšanai, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, Saldus novada dome
konstatē:
- projekts ir izstrādāts saskaņā ar Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu
(sēdes prot. Nr.5, 16.§ ) ;
- atbilstoši 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.6.punktā noteiktajām prasībām Valsts zemes dienests ir sniedzis
atzinumu (VZD spiedoga atzīme 12.07.2013., M.Nikalovska);
- saskaņā ar LR likuma ‘’Zemes ierīcības likums’’ 22.pantu, zemes ierīcības projekts
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Saldus novada Jaunlutriņu pagasta teritorijas plānojumu un pamatojoties uz
LR likuma ‘’Zemes ierīcības likums’’ 19., 20.pantiem un 2007.gada 11.decembra MK
noteikumu Nr.867 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 10.9., 11.2.punktiem, LR

likuma ‘’Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums’’ 14.,15.pantiem, 2006.gada
20.jūnija MK noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ 16., 23. punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
2.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mednieki” Jaunlutriņu pagasts, Saldus
novads, kadastra numurs 8458 003 0156, sastāvā esošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8458 003 0155 sadalei izstrādāto zemes ierīcības projektu
(projekta izstrādātājs SIA „METRUM’’, projekta izgatavotāja D.Baumane,
sertifikāta sērija BA Nr.284);
2.2. Piešķirt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā no nekustamā īpašuma
„Mednieki” Jaunlutriņu pagasts, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8458 003 0155 atdalāmajai zemes vienībai 22,4 ha platībā jaunu
nosaukumu „Alksnīši” Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā;
2.3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai 22,4 ha platībā ar nosaukumu
„Alksnīši” Jaunlutriņu pagastā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.4. Paliekošajām zemes vienībām ar nosaukumu „Mednieki” Jaunlutriņu
pagastā platība 0.7 ha, platība 2.2 ha, platība 5.4 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;
2.5.Noteikt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.5.1. Zemes gabalam „Mednieki” Jaunlutriņu pagastā, platība 0,7 ha netiek
noteikti apgrūtinājumi.
2.5.2. Zemes gabalam „Mednieki” Jaunlutriņu pagastā, platība 5,4 ha tiek
noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
-110409 - ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli
raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
2.5.3. Zemes gabalam „Mednieki” Jaunlutriņu pagastā, platība 2,2 ha tiek
noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
- 110409 - ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli
raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs.

2.5.4. Zemes gabalam „Alksnīši” Jaunlutriņu pagastā platība 22,4 ha tiek
noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
- 150301 - ceļa servitūta teritorijas;
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
- 110410 - ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli
raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs.
3.Izskatot SIA ”METRUM’’, reģistrācijas numurs 40003388748, izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krasta iela 2” Zirņu pagasts, Saldus novads,
kadastra numurs 8496 006 0148, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496
006 0148 sadalīšanai, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, Saldus novada dome
konstatē:
- projekts ir izstrādāts saskaņā ar Saldus novada domes 2012.gada 22.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.20, 16.§ ) ;
- atbilstoši 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.6.punktā noteiktajām prasībām Valsts zemes dienests ir sniedzis
atzinumu (VZD spiedoga atzīme 12.07.2013., M.Nikalovska);
- saskaņā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums” 22.pantu, zemes ierīcības projekts
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Saldus novada Zirņu pagasta teritorijas plānojumu un pamatojoties uz LR
likuma „Zemes ierīcības likums” 19., 20.pantiem un 2007.gada 11.decembra MK noteikumu
Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9., 11.2.punktiem, LR likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.,15.pantiem, 2006.gada 20.jūnija
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16., 23. punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
3.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Krasta iela 2” Zirņu pagasts, Saldus
novads, kadastra numurs 8496 006 0148, sastāvā esošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8496 006 0148 sadalei izstrādāto zemes ierīcības projektu
(projekta izstrādātājs SIA „METRUM”, projekta izgatavotāja D.Baumane,
sertifikāta sērija BA Nr.284);
3.2. Piešķirt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā no nekustamā īpašuma
„Krasta iela 2”, Zirņu pagasts, Saldus novads, sastāvā esošas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8496 006 0148 atdalāmajai zemes vienībai 2,6 ha
platībā jaunu nosaukumu „Trani” Zirņu pagastā, Saldus novadā;

3.3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai 2,6 ha platībā ar nosaukumu „Trani”
Zirņu pagastā, Saldus novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
3.4. Paliekošajai zemes vienībai ar nosaukumu „Krasta iela 2”, Zirņu pagasts,
Saldus novads, platība 0.8 ha, saglabāt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.5.Noteikt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.5.1. Zemes gabalam „Krasta iela 2” Zirņu pagasts, Saldus novads platība
0,8 ha noteikti sekojoši apgrūtinājumi.
- 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem;
- 110502 - tauvas joslas teritorija gar upi;
- 11020103 - 10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
- 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
3.5.2. Zemes gabalam „Trani” Zirņu pagastā, Saldus novadā, platība 2,6 ha
tiek noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
- 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem;
- 110502 - tauvas joslas teritorija gar upi;
- 11020103 - 10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos.
3.5.3. Precizēt adresi Krasta iela 2, Bukupe, Zirņu pag., Saldus nov., adresācijas
kods 102107427 no Krasta iela 2, Bukupe, Zirņu pag., Saldus nov. uz Krasta iela
2, Zirņu pag., Saldus nov.
4.Izskatot SIA ”METRUM’’, reģistrācijas numurs 40003388748, izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lauriņi”, Rubas pagasts, Saldus novads, kadastra
numurs 8482 002 0156, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8482 002
0156 sadalīšanai, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, Saldus novada dome konstatē:
- projekts ir izstrādāts saskaņā ar Saldus novada domes 2013.gada 21.marta lēmumu
(sēdes prot. Nr.4, 9.§ ) ;
- atbilstoši 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.6.punktā noteiktajām prasībām, Valsts zemes dienests ir sniedzis
atzinumu (VZD spiedoga atzīme 09.07.2013., M.Nikalovska);
- saskaņā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums’’ 22.pantu, zemes ierīcības projekts
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Saldus novada Rubas pagasta teritorijas plānojumu un pamatojoties uz LR
likuma „Zemes ierīcības likums’’ 19., 20. pantiem un 2007.gada 11.decembra MK noteikumu
Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9., 11.2.punktiem, LR likuma
‘’Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.,15.pantiem, 2006.gada 20.jūnija

MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16., 23. punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
4.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lauriņi”, Rubas pagasts, Saldus novads,
kadastra numurs 8482 002 0156, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8482 002 0156 sadalei izstrādāto zemes ierīcības projektu (projekta
izstrādātājs SIA ‘METRUM’’, projekta izgatavotāja D.Baumane, sertifikāta
sērija BA Nr.284);
4.2. Piešķirt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā no nekustamā īpašuma
„Lauriņi”, Rubas pagasts, Saldus novads, sastāvā esošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8482 002 0156 atdalāmajai zemes vienībai 6,0 ha platībā
jaunu nosaukumu ‘’Tomi”, Rubas pagastā, Saldus novadā;
4.3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai 6,0 ha platībā ar nosaukumu ‘’Tomi”,
Rubas pagastā, Saldus novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
4.4. Paliekošajai zemes vienībai ar nosaukumu „Lauriņi”, Rubas pagasts,
Saldus novads, platība 4,2 ha, saglabāt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.5.Noteikt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
4.5.1. Zemes gabalam „Lauriņi”, Rubas pagasts, Saldus novads, platība 4,2
ha noteikti sekojoši apgrūtinājumi.
- 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem, ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
- 110502 - tauvas joslas teritorija gar upi;
- 11020102 - 25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
4.5.2. Zemes gabalam ‘’Tomi”, Rubas pagastā, Saldus novadā, platība 6,0 ha
tiek noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
7.§
Par nekustamā īpašuma „Siguldas”, Novadnieku pag., Saldus nov.,

zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
1. Izskatot SIA”Nekustamo īpašumu serviss”, reģistrācijas numurs 50003481761,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’Siguldas’’ Novadnieku pagastā,
kadastra numurs 8472 002 0060, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8472
002 0060 sadalei, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, Saldus novada dome konstatē:
- projekts ir izstrādāts saskaņā ar Saldus novada domes 2013.gada 21.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.3, 7.§ 4.p.) ;
- atbilstoši 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.6.punktā noteiktajām prasībām Valsts zemes dienests ir sniedzis
atzinumu (VZD spiedoga atzīme 23.07.2013., M.Nikalovska);
- saskaņā ar LR likuma ‘’Zemes ierīcības likums’’ 22.pantu, zemes ierīcības projekts
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Saldus novada Novadnieku pagasta teritorijas plānojumu un pamatojoties
uz LR likuma ‘’Zemes ierīcības likums’’ 19., 20.pantiem un 2011.gada 12.aprīļa MK
noteikumu Nr.288 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 9.7., 9.8.punktiem,
2006.gada 30.jūnija MK noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’
16.,17.7., 23.,30.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1.1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Siguldas” Novadnieku pagastā, kadastra
numurs 8472 002 0060, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8472 002 0060 sadalei izstrādāto zemes ierīcības projektu (projekta izstrādātājs
SIA „Nekustamo īpašumu serviss”, projekta izgatavotājs Ints Ābuls, sertifikāta
Nr.AA000000027);
1.2. Zemes ierīcības projekta realizācijas procesā izveidot zemes vienības un
piešķirt tām nosaukumus:
- zemes vienība ar nosaukumu „Siguldas” Novadnieku pagastā, platība
15,3 ha;
- zemes vienība ar nosaukumu „Vakres” Novadnieku pagastā, platība
4,0 ha.
1.3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1.3.1. zemes vienībai ar nosaukumu „Siguldas” Novadnieku pagastā, platība
15,3 ha;
- 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
1.3.2. zemes vienībai ar nosaukumu „Vakres” Novadnieku pagastā, platība 4,0
ha;
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

1.4. Noteikt zemes ierīcības projekta realizācijas procesā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1.4.1. zemes vienībai ar nosaukumu „Vakres” Novadnieku pagastā, platība
4,0 ha:
- 11020102 – 25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
- 110410 - ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli
raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
- 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo
spriegumu līdz 20 kV;
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
1.4.2. zemes vienībai ar nosaukumu „Siguldas” Novadnieku pagastā, platība
15,3 ha:
- 11020102 – 25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos;
- 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo
spriegumu līdz 20 kV;
- 150301 - ceļa servitūta teritorija;
110409- ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli
raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
- 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi;
- 110204 - applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija;
1.4.3. Zemes vienībai ar nosaukumu “Siguldas”, Novadnieku pagastā un ēkām,
kuras uz tās atrodas saglabāt adresi “Siguldas”, Novadnieku pag., Saldus nov.,
adresācijas kods 103362637;
1.4.4. Zemes vienībai ar nosaukumu “Vakres”, Novadnieku pagastā un ēkām,
kuras uz tās atrodas piešķirt adresi “Vakres”, Novadnieku pag., Saldus nov.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību, kā arī aizsargjoslu teritoriju
platības tiks precizētas.
8.§
Par pilnvarojumu Saldus novada būvvaldei
Izskatot likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas un dotās tiesības, izvērtējot attiecīgo
uzdevumu pilnvarošanas iespējas pašvaldības izveidotajām institūcijām, kuras var efektīvāk
izpildīt konkrētus uzdevumus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Saldus novada
dome konstatē:
1. saskaņā ar 2006. gada 20. jūnija MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 35. punktu vietējai pašvaldībai 15(piecpadsmit) dienu laikā pēc pieteikuma un visu

nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas ir jāpieņem
lēmums par lietošanas mērķa maiņu vai jāsagatavo tam pamatots atteikums;
2. saskaņā ar 2009.gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 43.punktiem apbūvei paredzētajai zemes vienībai un
ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Ja
pašvaldības dome pilnvaro kādu attiecīgās pašvaldības institūciju nodrošināt nosaukumu un
numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām,
pašvaldība divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē Valsts zemes dienestu;
3. saskaņā ar 2011. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punktu projekta izstrādi uzsāk pēc tam, kad stājies
spēkā vietējās pašvaldības vai tās izveidotās institūcijas lēmums par projekta izstrādes
nepieciešamību un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi;
4. saskaņā ar 2013.gada 25.aprīļa Saldus novada domes lēmumu (protokols Nr.5, 10.§)
„Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu” apstiprināto saistošo noteikumu Nr.14 „Saldus novada
teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
386.punktā noteiktajām prasībām, veidot jaunas zemes vienības konkrētam zemes
lietojumam, apstiprināt jaunas vai esošās pārdēvēt adreses var tikai ar Saldus novada domes
vai tās pilnvarotas institūcijas lēmumu;
Izvērtējot iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un otro daļu, 2009.gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 43.punktiem, 2011. gada 29. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punktu, 2013.gada
25.aprīļa Saldus novada domes lēmumu (protokols Nr.5, 10.§) „Par Saldus novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu” apstiprināto saistošo noteikumu Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–
2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 386.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pilnvarot Saldus novada būvvaldi izskatīt un pieņemt lēmumus, izdot
administratīvos aktus par:
1.1. nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu;
1.2. zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību, izsniegt
nosacījumus to izstrādei un apstiprināt zemes ierīcības projektus;
1.3. adrešu un nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu, maiņu,
likvidēšanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu;
1.4. platību noteikšanu ēku (būvju) uzturēšanai un ēku (būvju) robežu
plānu apstiprināšanu.
2. Lēmuma 1.punktā dotais pilnvarojums attiecināms uz Saldus novada
pašvaldības administratīvo teritoriju.

3. Uzdot Saldus novada būvvaldei ne retāk kā reizi ceturksnī sniegt Saldus
novada domei informāciju par Lēmuma 1.punktā izskatītajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem.
4. Par Lēmuma 1. un 3.punkta dotā pilnvarojuma izpildes atbildīgo amatpersonu
noteikt Saldus novada būvvaldes vadītāju.
5. Noteikt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisiju par Saldus novada būvvaldes izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas
institūciju.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ievkalni” - 4, Ezeres pagasts
atsavināšanu
Izskatot 10.06.2013. Lienes Sūngailes iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Ievkalni - 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, (kadastra Nr.8448
505 0134 dzīvojamai mājai), jo dzīvoklī dzīvo un īrē no pašvaldības kopš 2013.gada 1.marta,
tika konstatēts:
1. Nekustamais īpašums Ievkalni, Ezeres pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8448
505 0134 ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz Ezeres pagasta pašvaldības vārda, īpašums ir saistīts
ar zemesgrāmatās neierakstītu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8448 005 0074 un
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļu īpašumiem ( 3258/7278 domājamās daļas).
2. L.Sūngaile ar savu nepilngadīgo meitu ir vienīgā deklarētās personas dzīvokļa
īpašumā Nr.4, ir noslēgts īres līgums, līdz ar to L.Sūngaile uzskatāma par dzīvokļa īpašuma
Nr.4 vienīgo pirmpirkuma tiesīgo personu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumiem.
3. Īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu, kas nepieļautu tā
atsavināšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz LR 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 otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa nekustamo
īpašumu “Ievkalni” –dz.4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads.
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības iestādi Ezeres pagasta pārvaldi kā
institūciju, kura organizē šajā lēmumā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma

atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
10.§
Par Saldus novada pašvaldības transporta līdzekļu atsavināšanu
Saldus novada pašvaldība ierosina atsavināt pašvaldībai piederošas un grāmatvedības
uzskaitē esošās divus automašīnas:
– vieglo automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN, izlaides gads 2001., šasijas nr.
WOLOTGF3512278437, reģistrācijas nr. EF 9007, ar atlikušo vērtību Ls 0,00;
– vieglo automašīnu MAZDA 6, izlaides gads 2003., šasijas nr. JMZGG148241186397,
reģistrācijas nr. EU 8746, ar atlikušo vērtību Ls 311,40 .
Par abiem atsavināmiem transporta līdzekļiem ir pievienots Sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta Aivara SARAČINSKA, sertifikāts AA Nr.213, vērtības
noteikšanas akti. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vieglās automašīnas OPEL
ASTRA CARAVAN novērtējumā ir teikts, ka automašīna ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un
lietošanas kārtībā, automašīnai ir korozijas bojājumi, krāsojuma defekti- automašīnas vērtība
noteikta Ls 700,00. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vieglās automašīnas
MAZDA 6 novērtējumā ir teikts, ka automašīna ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un lietošanas
kārtībā, automašīnai ir korozijas bojājumi, krāsojuma defekti- automašīnas vērtība noteikta Ls
1900,00.
Novada pašvaldība uzskata abu transporta līdzekļu remontu par nelietderīgu un
neekonomisku.
Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un
trešo daļu, 9.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – 1 deputāts (A.HERINGS); ATTURAS – 2
deputāti (A.CEĻAPĪTERS, V.DRUKOVSKIS), Saldus novada dome nolemj:
1. Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, Saldus novada pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – vieglo automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN, izlaides gads
2001., šasijas Nr.WOLOTGF3512278437, reģistrācijas Nr.EF 9007, atlikusī
grāmatvedības uzskaites vērtība Ls 0,00 (nulle lati).
1.1. Izsoles sākumcenu noteikt Ls 700,00 (septiņi simti latu) apmērā.
2. Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, Saldus novada pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – vieglo automašīnu MAZDA 6, izlaides gads 2003., šasijas
Nr.JMZGG148241186397, reģistrācijas Nr.EU 8746, atlikusī grāmatvedības
vērtība Ls 311,40 (trīs simti vienpadsmit lati un 40 santīmi);
2.1. Izsoles sākumcenu noteikt Ls 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti latu)
apmērā.
3. Izsoli organizēt Saldus novada domes pašvaldības mantas atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai saskaņā ar LR Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.

11.§
Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
Saldus novada pašvaldība 20.06.2013. ir saņēmusi biedrības „Zandarts un ķīsis”
(reģ.Nr.50008211701) iesniegumu ar lūgumu slēgt pilnvarojuma līgumu ar biedrību par
apsaimniekošanu un licencētās makšķerēšanas organizēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē Saldus
novada Zirņu un Lutriņu pagastu teritorijās.
Saldus novada pašvaldība no š.g. 28.jūnija – 12.jūlijam izsludināja pieteikšanos
pretendentiem licencētās makšķerēšanas organizēšanai un apsaimniekošanai Pakuļu
ūdenskrātuvē Saldus novada Zirņu un Lutriņu pagastu teritorijās. Minētajā termiņā netika
saņemts neviens pieteikums.
Zirņu pagasta pārvalde ir informēta par biedrības iesniegumu, un savā 20.06.2013. vēstulē Nr.
3-1.1/238 izsaka lūgumu izskatīt iespēju piešķirt tiesības licencētās makšķerēšanas
organizēšanai Pakuļu ūdenskrātuvē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu, „Zvejniecības likuma” 5.panta
ceturto daļu, kā arī 14.10.2003. MK noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas - kārtība” 4.,6.2.,7. un 10.punktiem

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pilnvarot biedrību „Zandarts un ķīsis” (reģ.Nr. 50008211701) organizēt
licencēto makšķerēšanu Saldus novada Lutriņu un Zirņu pagastu teritorijā
esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē.
2. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar biedrību „Zandarts un ķīsis” par
licencētās makšķerēšanas organizēšanu Saldus novada Lutriņu un Zirņu pagastu
teritorijā esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē (pilnvarojuma līgums pielikumā).
3. Biedrībai „Zandarts un ķīsis”, organizējot licencēto makšķerēšanu
Saldus novada Lutriņu un Zirņu pagastu teritorijā esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē,
ievērot MK noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” prasības.
12.§
Par nekustamā īpašuma - zemes gabala Kalnsētas iela 7A, Saldū
iznomāšanu
Pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2012.gada 5.jūlija
sēdē, izskatot SIA „SIA Saldus LC”, vien.reģ.nr.50003040191, iesniegumu par zemes gabala
iespējamo nomu apbūvei – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iespējamai būvniecībai,
konstatēja:
1. Īpašums Kalnsētas iela 7A, Saldus, Saldus novads, kadastra apzīmējums 8401 008
0074 piekrīt pašvaldībai pamatojoties uz Saldus novada domes 2008.gada 9.oktobra sēdes
lēmumu (protokols nr.19, 7.§). Nav ierakstīts zemesgrāmatās.

2. Īpašums sastāv no zemes gabala 12 188 kv.m. platībā, ēkas pamatiem
(dzelzsbetona paneļi). Zemes gabalā pieļaujama vairākstāvu apbūve ar teritorijas plānojumā
noteiktiem ierobežojumiem.
3. Īpašumam ir sekojoši apgrūtinājumi: 1 īstermiņa zemes nomas līgums ar fizisku
personu sakņu dārza ierīkošanai (spēkā līdz 30.12.2013.) bez liettiesiska apgrūtinājuma
rakstura;
4. Nomas objekta nomas maksa gadā: 1,5 % apmērā no iznomātās zemes vienības
daļas kadastrālās vērtības. Nomas maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis.
Kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri – 39002 LVL, nosacītā nomas maksa LVL
585,03+PVN.
5. Saskaņā ar 2009. gada 23. septembra Saldus novada domes sēdes lēmumu Nr.12,
7§ apstiprināto saistošo noteikumu Nr.7 “”Par Saldus novada teritorijas plānojumiem” Saldus
pilsētas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam”, zemes vienībai ar kadastra numurs 8401
008 0074, Kalnsētas iela 7A, Saldus, Saldus nov., plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta kā
vairākstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija, kurā, pamatojoties uz šo noteikumu
378.punktā noteiktajām prasībām šīs teritorijas galvenā izmantošana ir 4-5 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība.
6. Konstatēts, ka informācija par pašvaldības piedāvāto zemesgabalu ir ievietota
oficiālajā mājaslapā internetā kopš 15.05.2013., publikācija par pieteikumu nomas maksai
laikrakstā „Saldus zeme” 28.06.2013.
Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz ar 2009. gada 23. septembra Saldus novada
domes sēdes lēmumu Nr.12, 7§ apstiprināto saistošo noteikumu Nr.7 “”Par Saldus novada
teritorijas plānojumiem” Saldus pilsētas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam”, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 30.10.2007. LR MK noteikumi nr.735
„Noteikumi par publiskas zemes nomu” 15., 18.punktu

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Iznomāt ar apbūves tiesībām Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SIA Saldus
LC”, vien.reģ.nr.50003040191, Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu:
Kalnsētas iela 7A, Saldus, Saldus novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
8401 008 0074, slēdzot zemes nomas līgumu, līguma nosacījumos iekļaujot:
1.1. zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi;
1.2. Nomniekam ar saviem spēkiem un līdzekļiem jāuztur zemes gabals
kārtībā kā pienākas rūpīgam un krietnam saimniekam;
1.3. Nomnieks maksā Iznomātājam maksu 1,5% apmērā no VZD
noteiktās īpašuma kadastrālās vērtības ( +PVN) un papildus nekustamā
īpašuma nodokli;
1.4. Nomas līgums tiek vienpusēji izbeigts, ja nomnieks neuzsāk
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvdarbus līdz 2015.gada 31.decembrim.
13.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmumā
„Par līdzfinansējuma un finanšu plūsmas nodrošinājumu projektam
„Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”

( sēdes protokols Nr. 11 22.§)
(iesniedz: I.RASSA, domes priekšsēdētāja;
ziņo: S.OZOLIŅA, izpilddirektora vietniece)
Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris iesniedz projekta iesniegumu
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā. Projekta nosaukums „Ūdenstūrisms kā
dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā” (Riverways).
Projekta budžeta daļa, kas attiecas uz Saldus novada pašvaldību - EUR 46476.00 jeb
Ls 32663.52. 83% jeb EUR 38575.08 (Ls 27 110.72) no projekta attiecināmām izmaksām tiek
līdzfinansētas no Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas. Saldus novada
pašvaldības finansējums 17% EUR 7900.92 (Ls 5552.80) no projekta attiecināmām
izmaksām. Projekta ietvaros plānots veikt Cieceres upes tīrīšanas darbus, informācijas stendu
uzstādīšanu, ūdenstūristu atpūtas vietas ierīkošanu (Nīgrandē, pie Ventas tilta), informācijas
zīmju uzstādīšanu pie upēm laivošanas maršrutos (Ciecere, Venta).
Projekta īstenošanas laiks no 2012.gada jūnija līdz 2014.gada decembrim.
Tā kā noslēdzot iepirkuma procedūru Nr. SNP 2013/59 projektā „Ūdenstūrisms, kā dabas un
aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”, bija nepieciešams papildus finansējums
Ls 10483,30 bez PVN. Saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu projekta
sadārdzinājumu jāsedz finansējuma saņēmējam. Lai Saldus novada pašvaldība realizētu šo
projektu ir nepieciešamas saņemt aizņēmumu no Valsts kases.

Atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Grozīt Saldus novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmumu „Par
līdzfinansējuma un finanšu plūsmas nodrošinājumu projektam „Ūdenstūrisms kā
dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”( sēdes protokols Nr.11
22.§) un izteikt to šādā redakcijā:
„ 1. Piedalīties kā partnerim projektā „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā
tūrisma elements Latvijā un Igaunijā” (Riverways), kas tiek iesniegts Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2007. - 2013.
2. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 17% apmērā jeb EUR 7900.92
(Ls 5552.80) no projekta attiecināmām izmaksām, nodrošināt projekta
neattiecināmās izmaksas EUR 17715.92 (Ls 12450.82), kā arī nodrošināt
projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā.
3. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz Ls 45 114.34 (četri pieci tūkstoši viens
simts četrpadsmit lati 34 santīmi) (EUR 64191,92) apmērā līdz 10 gadiem
projekta realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta
likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta
nosacījumiem.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.

5. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.”
14.§
Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas
sakārtošanai
Likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.pantā ietverti nosacījumi pašvaldību kredītu
ņemšanai izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai. Kārtību, kādā pašvaldības var saņemt
kredītu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
Saldus novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam rīcību un investīciju plāna prioritāri
īstenojamo projektu sarakstā ietverta Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas sakārtošana. Ir
sagatavota tehniskā dokumentācija par veicamajiem darbiem un izmaksām – LVL 62 056,29
jeb EUR 88 298,65. Plānotie darbi – sporta angāra jumta remonts, fasādes siltināšana, jumta
stikla izbūves remonts.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas sakārtošanai ņemt ilgtermiņa
kredītu līdz LVL 62 056,29 (sešdesmit divi tūkstoši piecdesmit seši lati 29
santīmi ) jeb EUR 88 298,65 ( astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit
astoņi lati 65 eirocenti ) apmērā līdz 20 gadiem projektu realizācijai no Valsts
kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes
ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
15.§
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot
pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti”
iesniegumu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ir izsludinājusi Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta", kur projekta iesniedzējs var būt
izglītības iestādes dibinātājs.
Saldus novada pašvaldība ir sagatavojis un plāno iesniegt projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana paaugstinot pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas

energoefektivitāti” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā atklātajā projektu
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta".
Projekta īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem
Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Akceptēt Saldus novada pašvaldību, kā projekta iesniedzēja sagatavoto
projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
paaugstinot
pirmskolas
izglītības
iestādes
„Pasaciņa”
ēkas
energoefektivitāti” Latvijas Republikas valsts budžeta programmas „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)” līdzfinansējuma saņemšanai, tajā
ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
2. Apstiprināt ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā Saldus novada pašvaldības
iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot
pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti” kopējo
budžetu Ls 198 395,- (simts deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit
pieci lati 00 santīmi) jeb EUR 282 291,- (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši
divi simti deviņdesmit viens eiro).
3. Nodrošināt pašvaldības finansējumu daļu, segt projekta neattiecināmo
izmaksu daļu, kā arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā.
4. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz Ls 199 000,- (viens simts deviņdesmit
deviņi tūkstoši lati) jeb līdz EUR 283 152.- (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši
viens simts piecdesmit divi eiro) apmērā līdz 20 gadiem, saskaņā ar iesniegto
kredīta atmaksas grafiku Saldus novada pašvaldības projekta „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot pirmskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti” realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
6. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
7. Apliecināt, ka ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un
investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta
īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tiek izvirzītas KPFI finansējuma saņēmējam.
16.§
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot
Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti” iesniegumu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta", kur projekta iesniedzējs var būt
kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.
Saldus kultūras centrs ir sagatavojis un plāno iesniegt projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa
energoefektivitāti” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā atklātajā projektu
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta".
Kopējais ēkas rekonstrukcijas projekts ir sadalīts divās kārtās un vienā apakškārtā.
Projekta pirmās kārtas apakškārta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot
Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti" plānota realizēt un nodot
ekspluatācijā nolikumam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai,
3.kārta" atbilstošos termiņos līdz 2014.gada 30 jūnijam. Pārējās kārtas plānots īstenot par
pašvaldības līdzekļiem ņemot ilgtermiņa kredītu.
Projekta pirmās kārtas apakškārtā plānota koncertzāles ēkas daļas vienkāršotā
renovācija - energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas ietver sienu, jumta un cokola
siltināšanu, apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, atsevišķu logu un durvju
nomaiņu, atsevišķu siltuma, ūdens un elektrības skaitītāju uzstādīšanu, koncertzāles korpusa
termāla atdalīšana no pārējās ēkas daļas.
Kopējās ēkas rekonstrukcijas izmaksas ir Ls 3 207 362.-.
Projekta īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem
Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – 1 deputāts
(R.DONIŅŠ); ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Akceptēt Saldus kultūras centra, kā projekta iesniedzēja sagatavoto
projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti”
Latvijas Republikas valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu
instruments (KPFI)” līdzfinansējuma saņemšanai, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

2. Apstiprināt ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā Saldus kultūras centra
iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot
Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti” kopējo budžetu
Ls 3 207 362,- (trīs miljoni divi simti septiņi tūkstoši latu trīs simti sešdesmit
divi lati) jeb EUR 4 563 665.- (četri miljoni pieci simti sešdesmit trīs tūkstoši
seši simti sešdesmit pieci eiro).
3. Nodrošināt pašvaldības finansējumu daļu, segt projekta neattiecināmo
izmaksu daļu, kā arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā.
4. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz Ls 3 208 000.- (trīs miljoni divi simti
astoņi tūkstoši lati 00 santīmi) jeb līdz EUR 4 564 573.- (četri miljoni pieci simti
sešdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs eiro) apmērā līdz 20 gadiem,
saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas grafiku Saldus kultūras centra projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras nama
koncertzāles korpusa energoefektivitāti” realizācijai no Valsts kases ar tās
noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar
pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
6. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
7. Apliecināt, ka ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un
investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta
īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tiek izvirzītas KPFI finansējuma saņēmējam.
17.§
Par grozījumiem Saldus novada domes pastāvīgo komiteju locekļu sastāvā
2013.gada 17.jūnija Saldus novada domes ārkārtas sēdē deputāti tika ievēlēti darbam
domes pastāvīgās komitejās.
Ar 2013.gada 10.jūlija Saldus novada Vēlēšanu komisijas Lēmumu (sēdes protokols
Nr.13, 1.§)
Saldus novada deputāta pienākumus tika uzaicināts pildīt Aleksandrs
CEĻAPĪTERS. Līdz ar to uzaicinātais deputāts jāiebalso Domes pastāvīgo komiteju sastāvā,
iepriekšējā pirms termiņa deputāta mandāta nolikušā deputāta vietā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,

Atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS,
U.FELDMANIS,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

Ievēlēt deputātu Aleksandru CEĻAPĪTERU par Saldus novada domes
Teritoriālās komitejas locekli un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas locekli.

Pielikums
Saldus novada domes
2013.gada 25.jūlija sēdes lēmumam
(protokols Nr.14 11.§ )
Projekts
PILNVAROJUMA LĪGUMS
Saldū,

2013. gada _____. jūlijā

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr.
90009114646, pašvaldības izpilddirektora Pētera Dubras personā, kas rīkojas saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Saldus novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā
„Pašvaldība”, no vienas puses, un biedrība „…………………………”, juridiskā adrese
……………………………………………, reģistrācijas Nr.4…………………………, kas rīkojas saskaņā ar
statūtiem, tās valdes priekšsēdētāja ………………….. personā, turpmāk tekstā „Biedrība”, no
otras puses, turpmāk abi kopā saukti „Puses” noslēdz šādu Pilnvarojuma līgumu, turpmāk tekstā
„Līgums”:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līguma priekšmets ir Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas organizēšana
……ūdenskāruvē. Līgums noslēgts pamatojoties uz 2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” (turpmāk –
Noteikumi) un uz Saldus novada domes 2013.gada ……………… lēmumu (protokols Nr….,
….§).
2. LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI
2.1. Pašvaldība pilnvaro Biedrību:
2.1.1. Atbilstoši Noteikumiem sagatavot ………………………ūdenskāruves licencētās
makšķerēšanas nolikumu (turpmāk - Nolikums);
2.1.2. Atbilstoši Noteikumu 10.punktam veikt Nolikuma saskaņošanu ar sekojošām
institūcijām un personām:
2.1.2.1. Zemkopības ministriju;
2.1.2.2. Valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts";
2.1.2.3. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi;
2.1.2.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
2.1.2.5. Saldus novada pašvaldību;
2.1.2.6. ………………………ūdenskrātuves piegulošo zemju
īpašniekiem.
2.1.3. Iesniegt pašvaldībā saskaņotu Nolikumu līdz 2013.gada …………………….
2.1.4. Organizēt licencēto amatierzveju - makšķerēšanu (turpmāk -licencētā
makšķerēšana) ……………………… ūdenskrātuvē saskaņā ar Nolikumu.
2.2. Biedrība apņemas:
2.2.1. Ievērot licencētā makšķerēšanas organizētāja pienākumus saskaņā ar Noteikumiem
un Nolikumu;

2.2.2. Katru gadu līdz 31.janvārim iesniegt Saldus novada pašvaldībai Valsts vides
dienesta apstiprinātā pārskata par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu
papildināšanas,
licencētās
makšķerēšanas
organizēšanai
nepieciešamās
infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas pasākumiem kopiju (1.pielikums);
2.2.3. Līdz attiecīgā ceturkšņa sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniegt Pašvaldībā
pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, par
makšķerēšanas licenču maksas samazināšanu, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to
izlietojumu ceturksnī (2.pielikums).
2.3. Pašvaldība apņemas:
2.3.1. Pēc Nolikuma apstiprināšanas ar saistošajiem noteikumiem publicēt laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" un „Saldus Zeme”, mājas lapā www.saldus.lv informāciju par
licencētās makšķerēšanas vietu, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas
licences iegādes iespējām;
2.3.2. Iespēju robežās piedalīties zivju resursu krājumu pavairošanas vai licencētās
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras pasākumu finansēšanā
vai ārēja finansējuma piesaistīšanā.
2.4. Šajā Līgumā, Nolikumā un Noteikumos minēto licencētās makšķerēšanas organizētāja
pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga un kontrolē Pašvaldības pilnvarota persona.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums tiek noslēgts uz 3 gadiem un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.
4. CITI NOTEIKUMI
4.1. Strīdi sakarā ar šo Līgumu tiek kārtoti Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav
panākama, - tiesā saskaņā ar LR tiesību aktiem.
4.2. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģināleksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām,
- pa vienam katram līgumslēdzējam.
5. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pašvaldība
Saldus novada pašvaldība,
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Reģ. Nr. 90009114646
Konts Nr.LV42UNLA0050014277525
Banka: a/s „SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Biedrība
……………………………………….

/………………../

/P.Dubra/
Z.V.

Z.V.

1.pielikums
2013. gada _____. jūlija Līgumam Nr.....
Pārskats par dabas aizsardzības, zivju resursu papildināšanas, infrastruktūras
izveidošanas un uzturēšanas pasākumiem
______________________________ 20__.gadā
(ūdenstilpes nosaukums)
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Pasākums

1.6.

ierīkotas telšu vietas

1.7.
1.8.
1.9.
2.

ūdenstilpes aizauguma likvidēšana
gultnes attīrīšana
citi ar ūdenstilpes sakopšanu saistīti pasākumi
Licencētās makšķerēšanas organizētāja atbildīgo
personu darbība zivju resursu aizsardzībā un
uzraudzībā
makšķerēšanas noteikumos un licencētās
makšķerēšanas nolikumā noteikto prasību kontrole
sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, rūpnieciskās
zvejas rīki

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1
.

Dabas aizsardzība
sakopti ūdenstilpes, upes posma krasti
izvietoti atkritumu konteineri
ierīkotas ugunskuru vietas
ierīkotas tualetes
izveidotas autostāvvietas

Mērvienība
m2
skaits
vietu skaits
vietu skaits
automašīnu
vietu skaits
telšu vietu
skaits
ha
ha
atbildīgo
personu
skaits
reidu skaits
(stundas)
skaits
skaits,
tīkliem –
garums (m)
skaits,tīkliem
– garums (m)

izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti
makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas rīki
citi ar zivju resursu aizsardzību saistīti pasākumi
Zivju resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana
rekultivētas nārsta vietas
skaits/m2
ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas
skaits/m2
ūdenstilpē ielaisti zivju kāpuri vai mazuļi (norādīt skaits
zivju sugu, mazuļu vecumu, vidējo svaru)

skaits (tūkst.)

Daudzums

Papildu
informācija

Nr.
Pasākums
p.k.
3.3.2
.
3.3.3
.
3.3.4
.
3.3.5
.
3.3.6
.
3.4. citi ar zivju resursu papildināšanu un dzīvotņu
uzlabošanu saistīti pasākumi
4.
Tiešie makšķerēšanas pakalpojumi
4.1. izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par
licencēto makšķerēšanu
4.2. ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta
4.3. ierīkotas makšķerēšanas laipas
4.4. ierīkotas laivu piestātnes
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

Mērvienība
skaits (tūkst.)
skaits (tūkst.)
skaits (tūkst.)
skaits (tūkst.)
skaits (tūkst.)

skaits

skaits
skaits
laivu vietu
skaits
piedāvātas iespējas laivu nomai
laivu skaits
sniegtas konsultācijas makšķerniekiem (piemēram, konsultāciju
par makšķerēšanas īpatnībām konkrētajā ūdenstilpē, skaits
tuvākajām naktsmītnēm)
sniegti makšķerēšanas gida pakalpojumi
pakalpojumu
skaits
citi ar makšķerēšanas pakalpojumiem saistīti
pasākumi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Datums _______________________

Daudzums

Papildu
informācija

2.pielikums
2013. gada _____. jūlija Līgumam Nr.....

Pārskats par licencēto makšķerēšanu 20__. gadā
______________________________
(ūdenstilpes nosaukums)

Pārējo līdzekļu
izlietojums
Līdzekļi, kas iegūti,
Zivju fondā
realizējot
pārskaitītie
makšķerēšanas
līdzekļi(Ls)
licences(Ls)

skaits

Maksa par
makšķerēšanas
licenci(Ls)

līdz

Makšķerēšanas Makšķerēšanas
licenču veidi licenču skaits

no

Nr
p.
k.

Realizētās
makšķerēšanas
licences
Nr.

Kopā

1.
2.
3.
...

Licencētās makšķerēšanas organizētājs _____________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums ____________________________

Galvenie
mērķi

Summa
(Ls)

