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.11
Saldū

2013.gada 19.jūnijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēmas apstiprināšanu.
2. Par Saldus novada pašvaldības nodaļu vadītāju iecelšanu.
3. Par pārstāvi dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.
4. Par pārstāvi dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
5. Par grozījumiem Saldus novada domes pastāvīgo komiteju locekļu
sastāvā.
6. Par zemes gabala Apvedceļš 19, Saldus nomas termiņa pagarināšanu.
7. Par pašvaldības autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus noteikta apjoma deleģēšanu SIA „Saldus komunālserviss”.
8. Par grozījumiem 2013.gada 24.janvāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Saldus novada domes 2013.gada budžetu”.
1.§
Par Saldus novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēmas apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Apstiprināt Saldus
(struktūrshēma pielikumā).
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2.§
Par Saldus novada pašvaldības nodaļu vadītāju iecelšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Iecelt Egilu ĶUZI, personas kods …., par Saldus novada pašvaldības
attīstības nodaļas vadītāju.
Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
2. Iecelt Innu KISLINU, personas kods …., par Saldus novada pašvaldības
administratīvās nodaļas vadītāju.
Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
3. Iecelt Dairu ŠLANKU, personas kods …, par Saldus novada pašvaldības
finanšu nodaļas vadītāju.
Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
4. Iecelt Aivaru KAŅEPU, personas kods …., par Saldus novada
pašvaldības saimnieciskās nodaļas vadītāju.
Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
5. Iecelt Zigurdu ZABLUDOVSKI, personas kods …, par Saldus novada
pašvaldības revidentu.

3.§
Par pārstāvi dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi 07.06.2013.Kurzemes plānošanas reģiona
iesniegumu Nr. 2-5.5/110/13, kurā lūgts pēc 2013.gada 1.jūnija notikušajām pašvaldību
vēlēšanām, atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 17.panat pirmajai daļai un Kurzemes
plānošanas nolikumam, izvirzīt pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē. Darbam Padomē pašvaldība ir tiesīga deleģēt divus pārstāvjus - vienu pastāvīgo locekli
un vienu aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot Padomes locekli tā prombūtnes laikā ar
balsstiesībām.
Sakarā ar nepieciešamību pārstāvēt Saldus novada pašvaldību Kurzemes plānošanas
reģionā,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, domes priekšsēdētāja I.RASSA nepiedalās lēmuma pieņemšanā,
Saldus novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes kopsapulcei
apstiprināšanai padomes sastāvā Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru
RASSU.
Atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, J.LEVICS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, domes
deputāts D.KONUŠEVSKIS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Saldus novada dome
nolemj:
2. Dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs Indras
RASSAS prombūtnes laikā aizvietotāja statusā ar balsstiesībām izvirzīt Saldus
novada domes priekšsēdētājas atbrīvoto vietnieku Didzi KONUŠEVSKI.
Lēmumu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.

4.§
Par pārstāvi dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi 07.06.2013.Kurzemes plānošanas reģiona
iesniegumu Nr. 2-5.5/110/13, kurā lūgts pēc 2013.gada 1.jūnija notikušajām pašvaldību
vēlēšanām, atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmajai daļai un Kurzemes
plānošanas nolikumam, pašvaldība ir tiesīga deleģēt pārstāvi darbam Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības padomes Sabiedriskā transporta komisijā.

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,

D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, domes
deputāts V.DRUKOVSKIS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Saldus novada dome
nolemj:
Deleģēt dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes Sabiedriskā
transporta komisijas sastāvā Saldus novada domes deputātu Viktoru
DRUKOVSKI.
Lēmumu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.

5.§
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.
Divi domes deputāti no politiskās apvienības ZZS ir izteikuši lūgumu mainīt viņus
vietām Teritoriālās un Attīstības komiteju sastāvos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izslēgt deputātu Viktoru DRUKOVSKI no Teritoriālās komitejas locekļu
sastāva.
Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
2. Izslēgt deputātu Reini DONIŅU no Attīstības komitejas locekļu sastāva.
Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
3. Ievēlēt deputātu Viktoru DRUKOVSKI par Attīstības komitejas locekli.

Atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
4. Ievēlēt deputātu Reini DONIŅU par Teritoriālās komitejas locekli.

6.§
Par zemes gabala Apvedceļš 19, Saldus nomas termiņa pagarināšanu
Izskatot akciju sabiedrības (AS) „Saldus mežrūpniecība”, vien.reģ.Nr.40003020121,
2013.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.40, reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr.2170, par
zemes nomas līgumā Nr.458 un tam pievienotajās papildus vienošanās noteikto nomas termiņu
pagarināšanu līdz 2025.gadam, lai veiktu uzbūvētās un nodotās ekspluatācijā „Kokmateriālu
šķirošanas ēkas” īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā, Saldus novada dome konstatē:
1. Saskaņā ar Saldus pilsētas domes 2003.gada 20.marta lēmumu (protokola Nr.4, 1.§,
4.punkts) 2003.gada 24.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums Nr.458 starp Saldus pilsētas
domi un AS „Saldus mežrūpniecība” par zemes gabala Apvedceļš 19, Saldus, nomu ar
apbūves tiesībām uz 10.gadiem;
2. Saskaņā ar Saldus novada domes 2009.gada 18.jūnija lēmumu (protokola Nr.11, 4.§)
27.06.2009. noslēgta Papildus vienošanās zemes nomas līgumam, kur zemes nomas
termiņš noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim.
3. Ar 23.04.2013. Aktu par kokmateriālu šķirošanas ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
nodota ekspluatācijā AS „Saldus mežrūpniecība” kokmateriālu šķirošanas ēka, kas daļēji
atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes gabala Apvedceļš 19, Saldus.
4. Saskaņā ar LR Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu pašvaldībai ir tiesības slēgt zemes nomas līgumu,
kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 10.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Noteikt starp Saldus pilsētas domi un akciju sabiedrību „Saldus
mežrūpniecība”, vien.reģ.Nr.40003020121, noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.458
par zemes gabala Apvedceļš 19, Saldus, kad.Nr.8401 001 0207, darbības termiņu
līdz 2025.gada 31.decembrim, slēdzot papildus vienošanos zemes nomas līgumam.
2. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru pašvaldības vārdā
parakstīt Papildus vienošanos 24.03.2003. Zemes nomas līgumam Nr.458.
Lēmumu nosūtīt: AS „Saldus mežrūpniecība”, Kuldīgas iela 86C, Saldus,
LV 3801; Pašvaldības juridiskajai nodaļai.

7.§
Par pašvaldības autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus noteikta apjoma deleģēšanu SIA „Saldus komunālserviss”
Saldus novada pašvaldība ir iesaistīta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Saldū” izpildē, ko realizē SIA „Saldus komunālserviss”.
SIA „Saldus komunālserviss” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība ar 100%
pašvaldības kapitālu un kuras viens no mērķiem ir pašvaldības autonomās funkcijas: organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija) izpilde, kas noteikts LR
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā.
Saldus novada pašvaldībai ar likumu piešķirtas tiesības un pienākums patstāvīgi veikt
savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā
izpildāmas autonomās funkcijas un deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde
ietilpst pašvaldības kompetencē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 77.panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otrās daļas, un 41.,
46.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Saldus
komunālserviss”, vien.reģ.Nr.48503000219, pašvaldības autonomās funkcijas:
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija)
izpildi noteiktā apjomā uz 2013.gadu.
2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Saldus komunālserviss” atbilstoši
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta prasībām (Līguma projekts pielikumā).
3. Pilnvarot Saldus novada domes priekšsēdētāju I.RASSU pašvaldības
vārdā parakstīt deleģēšanas līgumu.
Lēmumu nosūtīt SIA „Saldus komunālserviss”; Pašvaldības ekonomikas
nodaļai.

8.§
Par grozījumiem 2013.gada 24.janvāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Saldus novada domes 2013.gada budžetu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 46.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 34.pantu,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.20 „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.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

Projekts

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
Saldū, 2013.gada „____”.jūnijā
SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA, turpmāk tekstā saukta „Pašvaldība”, Saldus
novada domes priekšsēdētājas Indras RASSAS personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” un Saldus novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
SABIEDRĪBA
AR
IEROBEŽOTU
ATBILDĪBU
(SIA)
„SALDUS
KOMUNĀLSERVISS”, turpmāk tekstā saukta „Sabiedrība”, tās valdes priekšsēdētāja Armīna
MIĶELSONA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses,
bet abas kopā sauktas arī „Puses”,
pamatojoties uz Saldus novada domes 2013.gada 19.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols
Nr.11, 7.§) un uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, 41. un 46.pantu, ievērojot, ka Pašvaldībai ar
likumu noteikts pienākums patstāvīgi veikt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto
autonomo funkciju izpildi, piešķirtas tiesības lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās
funkcijas un deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības
kompetencē, un Saldus novada domes 2013.gada 19.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols
Nr.11, 7.§), noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā saukts „Līgums”):
1. DELEĢĒTAIS PĀRVALDES UZDEVUMS, IZPILDES KĀRTĪBA
1.1.Pašvaldība deleģē Sabiedrībai un Sabiedrība apņemas veikt Līgumā noteiktajā kārtībā un
apjomā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā pašvaldības
autonomajā funkcijā (organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija)) un, ņemot vērā to, ka SIA „Saldus komunālserviss” apgūst ES Kohēzijas fonda
līdzekļus, realizējot projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”
Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035, sakārtot minētā projekta realizācijas laikā apgūtās/izbūvētās
teritorijas un labiekārtot vidi Saldus pilsētā.
1.2. Sabiedrība apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku resursiem veikt šī Līguma
1.1.punktā deleģēto uzdevumu izpildi noteiktā apjomā. Sabiedrība, parakstot šo Līgumu
apliecina, ka tās rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze un darbaspēka resursi uzdevuma
izpildei.
2. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KVALITĀTES
NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI
2.1. Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāte tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: uzdevumu izpildes
efektivitāte, Sabiedrības darbības reputācija, sabiedrības informēšana par darbību, Eiropas
Savienības finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, izstrādātie un realizētie
sadarbības projekti un inovācijas projekti, sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām, projektu
realizācijas efektivitāte. Pašvaldība ir tiesīga novērtēt uzdevuma izpildes kvalitāti arī pēc citiem
kritērijiem, kuri nav minēti, bet atbilst labas pārvaldības principiem.
2.2. Ja deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem,
Pašvaldības amatpersona sastāda aktu, kurā nosaka kādi trūkumi jānovērš un kādos termiņos tas
jāveic.
2.3. Sabiedrība deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros izpilda visas tās darbības un
sniedz visus tos papildus pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti
Līgumā, paši par sevi ir nepieciešama uzdevuma izpildes sastāvdaļa.

3. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Deleģēšanas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz 2013.gada
31.decembrim.
3.2. Deleģētais uzdevums Sabiedrībai jānodrošina un jāizpilda atbilstoši Līguma prasībām līdz
2013.gada 31.decembrim.
4. FINANSĒJUMS UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Deleģētā uzdevuma nodrošināšanai Pašvaldība piešķir Sabiedrībai finansējumu LVL __,- (_
tūkstoši _ simti lati) desmit darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas.
5. AKTU, PĀRSKATU UN ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Sabiedrības pienākums ir informēt Pašvaldību par uzņemtajām saistībām un izpildītajiem
darbiem reizi mēnesī.
5.2. Sabiedrības pienākums ir iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Līguma izpildi un finanšu
resursu izlietojumu ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.janvārim.
5.3. Sabiedrības pienākums ir ziņot Pašvaldībai par deleģētā uzdevuma izpildes sākšanu,
izpildes kārtību, uzdevumu izpildes neiespējamību un izpildes grūtībām un citiem apstākļiem,
kuri var ietekmēt deleģētā uzdevuma izpildi.
6. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA
6.1. Līguma 1.1.punktā deleģētā uzdevuma izpildi Pašvaldība kontrolē šādā veidā: Pašvaldība ir
tiesīga jebkurā brīdī veikt deleģēto uzdevumu kvalitātes un kvantitātes izpildes atbilstības
novērtēšanu Līguma prasībām.
6.2. Sabiedrība, veicot deleģēto uzdevumu, ir Pašvaldības pārraudzībā. Deleģētā uzdevuma
izpildes kvalitātes un kvantitātes atbilstības pārraudzību no Pašvaldības puses veic Pašvaldības
izpilddirektors (turpmāk – amatpersona).
6.3. Amatpersona pēc savas iniciatīvas, saņemtajām sūdzībām un citos gadījumos veic deleģētā
uzdevumā izpildes kontroli. Gadījumā, ja amatpersonas konstatē neatbilstību deleģētā uzdevuma
izpildes Līguma prasībām, tās sniedz motivētus iebildumus Sabiedrībai un norāda termiņus
trūkumu novēršanai. Veicot pārbaudi, Pašvaldība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, lai
pārliecinātos par deleģētā uzdevuma izpildes atbilstību Līgumam, pieaicināt ekspertus vai citus
speciālistus.
7. ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM
7.1. Mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai sakarā ar
Līgumā norādītā deleģētā uzdevuma izpildi vai neizpildi atlīdzina vainīgā puse.
7.2. Sabiedrība regresa kārtībā atlīdzina zaudējumus Pašvaldībai, ja:
7.2.1. zaudējumi radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
7.2.2. Sabiedrība neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģēto uzdevumu.
8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas pusēm no šā Deleģēšanas līguma vai tā sakarā, puses
risina pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīds ir jānodod izskatīšanai
Latvijas Republikas tiesu iestādēs.
8.2. Puses par šo Deleģēšanas līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas aktos
paredzētajā kārtībā.
8.3. Puses ir viena otrai atbildīgas par Deleģēšanas līgumā paredzēto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus ar to saistītos zaudējumus.

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
9.1. Šā Deleģēšanas līguma puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu bija šādi nepārvaramas varas apstākļi: dabas katastrofas,
karadarbība, valsts varas institūciju likumi vai lēmumi, kas padara pusēm šā Līguma pienākumu
izpildīšanu par neiespējamu.
10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
10.1. Deleģēšanas līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos; Puses ir iepazinušās ar tā saturu,
piekrīt visiem tā punktiem un apliecina to ar saviem parakstiem.
10.2. Deleģēšanas līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros Katra Puse saņem
vienu Deleģēšanas līguma eksemplāru. Abiem Deleģēšanas līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
10.3. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Deleģēšanas līguma noteikumi, Puses vadās no
spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
10.4. Visi Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi izdarāmi uz Pušu vienošanās pamata,
kas noformējamas rakstiskā formā un kuras abu Pušu parakstītas kļūst par šā Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Saldus novada pašvaldība
Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801
Reģ.Nr. 90009114646
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV42UNLA0050014277525
Tālrunis: 63807280
Fakss: 63881100
E-pasts: dome@saldus.lv

SIA „Saldus komunalserviss”
Maza iela 6, Saldus, LV-3801
Reģ.Nr. 48503000219
Banka: AS „_”
Kods:
Konts: LV
Tālrunis: 63807106
Fakss: 63825383
E-pasts: saldus.komunalserviss@saldus.lv

Domes priekšsēdētāja

Valdes priekšsēdētājs

_______________________/I.Rassa/

_______________________/A.Miķelsons/

z.v.

z.v.

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 19.jūnijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20
Pieņemti ar Saldus novada domes
2013.gada 19.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.11 8.§)

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

5.
6.
7.

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 pēc
(neieskaitot aizņēmumu pamatsummu apmaksu)
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības speciālā budžeta
izdevumus.
Apstiprināt Saldus novada domes ziedojuma un dāvinājuma
budžeta izdevumus
Apstiprināt kases apgrozāmos līdzekļus:
7.1. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
7.2. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās
7.3. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
7.4. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
7.5. Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
7.6. Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās

Summa
Ls 16 567 364
Ls 449 189
Ls 0
Ls 18 230 033
Ls 17 596 433
Ls 636 294
Ls 156 452

Ls 1 804 480
Ls 141 811
Ls 345 819
Ls 158 714
Ls 190 036
Ls 33 584

8. 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

