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SALDUS NOVADA DOME
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.22
Saldū

2013.gada 11.novembrī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskolas direktora
iecelšanu.
2. Par SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja iecelšanu.
3. Par Saldus novada domes apbalvojumu piešķiršanu.
4. Par grozījumiem 2013.gada 24.janvāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Saldus novada domes 2013.gada budžetu”.
1.§
Par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskolas direktora iecelšanu
2013.gada oktobrī Nīgrandes pagasta pārvaldē tika saņemts darba līguma uzteikums no
Nīgrandes pamatskolas direktores Ivetas BĒRZIŅAS, saskaņa ar kuru darba tiesiskās attiecības
ar Ivetu BĒRZIŅU tika pārtrauktas 2013.gada 4.novembrī.
Tika izsludināta pieteikšanās uz vakanto amata vietu. Sludinājumam atsaucās trīs
pretendenti.
2013.gada 30.oktobrī ar Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītājas Antras JERMUŠAS
rīkojumu Nr.1-5/46 tika izveidota komisija pretendentu izvērtēšanai trīs locekļu sastāvā,
komisijas darbā tika pieaicināti piedalīties Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra RASSA un
pašvaldības izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu galvenā speciāliste Mareta KUKUKA.
Komisijas sēde notika 2013.gada 1.novembrī. Komisijas sēdē tika uzklausīti divi
pretendenti Ineta GANGNUSA un …. Komisija nolēma virzīt iecelšanai Nīgrandes pamatskolas
direktora amatā Inetu GANGNUSU.
Inetai GANGNUSAI ir augstākā pedagoģiskā izglītība, pedagoģiskais darba stāžs no
1986.gada, pašlaik strādā Nīgrandes pamatskolā. LR Iekšlietu ministrijas sodu reģistrā ziņu par
Inetu GANGNUSU nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:

1. Iecelt Inetu GANGNUSU, personas kods …., par Saldus novada
pašvaldības Nīgrandes pamatskolas direktori.
2. Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītājai Antrai JERMUŠAI noslēgt ar Inetu
GANGNUSU darba līgumu uz nenoteiktu laiku nosakot pārbaudes laiku
pārbaudes laiku uz 3 (trīs) mēnešiem, nosakot amata mēnešalgu saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Pēterim
DUBRAM.
Lēmums nosūtāms LR Izglītības un zinātnes ministrijai, Saldus novada pašvaldības izglītības
pārvaldei, Inetai GANGNUSAI, Nīgrandes pagasta pārvaldei

2.§
Par SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja iecelšanu
Saskaņā ar SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja Gundara SAMOŠKAS
iesniegumu, 2013.gada 21.oktobrī sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – domes
priekšsēdētājas vietnieks darbam ar kapitālsabiedrībām Māris ZUSTS pieņēma lēmumu
Nr.3/2013, ar kuru G.SAMOŠKA tika atcelts no ieņemamā amata ar nākamo darba dienu pēc
Saldus novada domes lēmuma par jauna SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja
iecelšanas stāšanos spēkā, kā arī uz šī lēmuma pamata 2013.gada 21.oktobrī ar G.SAMOŠKU
tika noslēgta Vienošanās par 2010. 10.septembra Pilnvarojuma līguma Nr.405 izbeigšanu.
2013.gada 18.oktobrī laikrakstā „Saldus Zeme” un pašvaldības mājas lapā izsludināta
pieteikšanās uz SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja amatu, pieteikšanās termiņš –
līdz 2013.gada 1.novembrim, pieteicās 12 pretendenti.
Ar domes priekšsēdētājas 2013.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.424-r izveidota komisija
pretendentu uz SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja amatu izvērtēšanai.
Uz pārrunām tika uzaicināti 4 pretendenti.
Komisija nolēma: iesniegt domes sēdē lēmuma projektu par pretendenta Kristapa OŠA,
personas kods …., iecelšanu SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāja amatā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 3.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
1. Iecelt par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Saldus namu
pārvalde”, vien.reģ.Nr.48503000168, valdes locekli – valdes priekšsēdētāju
Kristapu OSI, personas kods …..
2. Izveidot komisiju SIA „Saldus namu pārvalde” dokumentu un materiālo
vērtību pārņemšanai šādā sastāvā:
2.1. Pēteris DUBRA, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors;
2.2. Daira MAKARE, Saldus novada pašvaldības galvenā grāmatvede;
2.3. Zigurds ZABLUDOVSKIS, Saldus novada pašvaldības revidents.

3. Gundaram SAMOŠKAM nodot un Kristapam OSIM pieņemt 2013.gada
11.novembrī SIA „Saldus namu pārvalde” dokumentus un materiālās vērtības,
piedaloties lēmuma 2.punktā izveidotajai komisijai.
4. Pilnvarot Kristapu OSI, personas kods …., veikt SIA „Saldus namu
pārvalde” publisko ierakstu izmaiņas, tai skaitā parakstīt dokumentus, SIA „Saldus
namu pārvalde”, vien.reģ.Nr.48503000168, valdes sastāva reģistrācijai
LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistra iestādē.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: SIA „Saldus namu pārvalde”; pašvaldības izpilddirektoram;
pašvaldības administratīvajai nodaļai.

3.§
Par Saldus novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Saldus novada dome ir saņēmusi Saldus novada deputātu un novada pagastu pārvalžu
vadītāju ierosinājumus par Saldus novada domes apbalvojuma „Saldus novada domes Goda
raksts” piešķiršanu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu.
Saldus novada domes nolikuma „Par Saldus novada domes apbalvojumiem” III. daļā
noteikta Domes apbalvojuma „Saldus novada domes Goda raksts” dibināšanas un piešķiršanas
kārtība: „13. Domes apbalvojums „Saldus novada domes Goda raksts” (turpmāk –
apbalvojums) tiek dibināts, lai izteiktu novada pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās
tautsaimniecības nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada attīstībā, vairojot
iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Saldus novada pozitīva tēla veidošanu.”.
Saskaņā ar 20.10.2011. Saldus novada domes nolikuma „Par Saldus novada domes
apbalvojumiem” (sēdes protokols Nr.13, 3.§) 13., 15., 17. un 18.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu „Saldus novada domes Goda
raksts” šādiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem:
1.1. Mārim KĻAUSTIŅAM, personas kods …., Ezeres pagasta z/s
„Krastmaļi” īpašniekam un SIA „Ezeres Asni” valdes priekšsēdētājam par
nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības un zemkopības nozares attīstībā;
1.2. Teikai RUDOVICAI, personas kods …, Saldus 2.vidusskolas
ģeogrāfijas skolotājai par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un nozīmīgu
ieguldījumu izglītības nozares attīstībā.
1.3. Andrim BUŠINSKIM, personas kods …., Zirņu pagasta z/s „Ziķi”
pārvaldniekam par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības un zemkopības nozares
attīstībā un kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu.
2. Saldus novada domes apbalvojumus minētām personām pasniegt Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas svinīgā pasākumā 2013.gada 17.novembrī.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Saldus novada pašvaldības izpilddirektoram
P.DUBRAM.
Lēmums nosūtāms: R.BIĻIKAI (Goda raksta sagatavošanai!)

4.§
Par grozījumiem 2013.gada 24.janvāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Saldus novada domes 2013.gada budžetu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.53 „Grozījumi 2013.gada 24.janvāra
Saistošos noteikumos Nr.4 „Par Saldus novada domes 2013.gada budžetu””
(noteikumi pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt saistošos noteikumus LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

Latvijas Republika

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

Saldū
2013.gada 11.novembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.53
Pieņemti ar Saldus novada domes
2013.gada 11.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.22 4.§)

Grozījumi 2013.gada 24.janvāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Saldus novada domes 2013.gada budžetu
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus.
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumus.
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojuma un
dāvinājumu budžeta ieņēmumus.
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumus (ieskaitot aizņēmumu pamatsummu apmaksu)
Apstiprināt Saldus novada domes pamatbudžeta
izdevumus
(neieskaitot aizņēmumu pamatsummu apmaksu)
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības speciālā budžeta
izdevumus
Apstiprināt Saldus novada domes ziedojuma un
dāvinājuma budžeta izdevumus
Saņemtie aizņēmumi
Apstiprināt kases apgrozāmos līdzekļus:
8.1. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
8.2. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās
8.3. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
8.4. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
8.5. Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļu atlikums
gada sākumā
8.6. Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļu atlikums
gada beigās

Summa
Ls 18 289 911
Ls 465 589
Ls 20 000
Ls 20 304 265

Ls 19 428 203
Ls 705 432
Ls 176 452
Ls 158 192
Ls 1 941 093
Ls 93 088
Ls 345 819
Ls 100 236
Ls 190 036
Ls 33 584

9. Noteikt, ka pārvalžu, iestāžu un aģentūru vadītājiem ir tiesības budžetā paredzētā darba algas
fonda apjomā, noteikt amatus un atalgojumu, atbilstoši darba likumdošanai.
Domes priekšsēdētāja

I.Rassa

