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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
Saldū

2013.gada 27.jūnijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja
atbrīvošanu no amata.
2. Par
Sadus
novada
domes
komisiju/padomju
izveidošanu,
komisiju/padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu.
3. Par Saldus novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
4. Par grozījumiem Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku amatu
nosaukumos.
5. Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētājai savienot amatus.
6. Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētājas vietniekam savienot
amatus.
7. Par atļauju Saldus novada domes deputātam savienot amatus.
8. Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās, privātās
kapitālsabiedrībās un publiski privātā kapitālsabiedrībā.
9. Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļu jautājumos.
10.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Saldus
novads atsavināšanu, cenas un pircēja noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu.
11.Par atļauju PA „Sociālais dienests” nomāt no SIA „Saldus medicīnas
centrs” nedzīvojamās telpas.
12.Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Saldus novadā.
13.Par grozījumiem Saldus novada domes 2011.gada 11.augusta sēdes
lēmumā (protokols Nr.10, 28.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju Saldus novada Ezeres ciemā”.
14.Par grozījumiem Saldus novada domes 2012.gada 29.jūnija lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus novada
pašvaldības Lutriņu pagastā”.
15.Par grozījumiem Saldus novada domes 2011.gada 26.maija sēdes
lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus
novada Rubas ciemā”.
16.Par budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikuma
apstiprināšanu.

17.Par budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojuma apstiprināšanu.
18.Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas
centrs” un budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” kultūras un sporta
nodaļas reorganizācijas uzsākšanu.
19.Par grozījumiem 2013.gada 24.janvāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Saldus novada domes 2013.gada budžetu”.
20.Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciemā” realizācijai.

1.§
Par Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja
atbrīvošanu no amata
Saldus novada pašvaldības izpilddirektors ir saņēmis novada deputāta Petra
BRAZDAUSKA 2013.gada 20.jūnija iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.06.2013. Nr.316/4.18), kurā tiek lūgts viņu atbrīvot no Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes
vadītāja amata, jo viņš nolēmis turpmāk darboties kā Saldus novada deputāts. Likuma „Par
pašvaldībām” 69.² panta trešā daļā ir noteikts, ka „pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās
novada pašvaldības domes deputāts”.
Petrs BRAZDAUSKS ir iesniedzis arī iesniegumu novada domei (pašvaldībā reģistrēts
21.06.2013. Nr.317/4.1-8), ar kuru informē domi par to, ka viņš „…pārtrauc darba tiesiskās
attiecības ar Saldus novada pašvaldību, kā Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs, jo veikšu domes
deputāta pienākumus”.
Likumdevējs ir noteicis, ka deputātam ir aizliegts savienot pašvaldības domes deputāta
pienākumus ar pašvaldības izpildvarā esoša pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumiem.
Darba devējam, saņemot no ieinteresētās personas iesniegumu, ir pienākums mēneša laikā
pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no amata un darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas.
2013.gada 25.jūnijā pašvaldības izpilddirektors un Saldus novada pašvaldības Pampāļu
pagasta pārvaldes vadītājs Petrs BRAZDAUSKS ir parakstījuši vienošanos par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu starp Saldus novada pašvaldību, kā darba devēju, un Petru BRAZDAUSKU,
kā darba ņēmēju, ar 2013.gada 17.jūniju, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, 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, domes
deputāts P.BRAZDAUSKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Saldus novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Petru BRAZDAUSKU
un atbrīvot viņu no Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja
amata ar 2013.gada 25.jūniju.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmumu nosūtīt P.BRAZDAUSKAM un pašvaldības administratīvajam
departamentam.

2.§
Par Saldus novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/padomju
skaitliskā sastāva apstiprināšanu
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. Izveidot šādas Saldus novada domes komisijas un padomes un apstiprināt
skaitlisko sastāvu izveidotajās komisijās un padomēs:
1.1. vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.2. budžeta un ekonomikas komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.3. iepirkumu komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.4. pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisija 9 locekļu sastāvā;
1.5. mājokļu komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.6. līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisiju 17 locekļu sastāvā;
1.7. transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisiju 9 locekļu sastāvā;
1.8. izglītības komisija 7 locekļu sastāvā;
1.9. kultūras, sporta un tūrisma komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.10. administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.11. administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisiju 5 locekļu sastāvā;
1.12. Saldus pilsētas zemes komisiju 5 locekļu sastāvā;
1.13. totalitārā režīma cietušo atbalsta komisiju 3 locekļu sastāvā;
1.14. civilās aizsardzības komisiju 11 locekļu sastāvā;
1.15. pedagoģiski medicīnisko komisiju 7 locekļu sastāvā;
1.16. komisiju darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem 7 locekļu sastāvā;
1.17. jaunatnes lietu konsultatīvo padomi 7 locekļu sastāvā;
1.18. uzņēmēju konsultatīvo padomi 7 locekļu sastāvā;
1.19. garīgo lietu padomi 7 locekļu sastāvā;
1.20. starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu
un jauniešu atbalstam 5 locekļu sastāvā.
2. Izsludināt pieteikšanos darbam komisijās līdz 2013.gada 15.jūlijam
laikrakstā „Saldus Zeme” un pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv.

3.§
Par Saldus novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.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. Noteikt paraksta tiesības šādām Saldus novada pašvaldības
amatpersonām:
1.1. Domes priekšsēdētājai Indrai RASSAI;
1.2. Domes priekšsēdētājas vietniekam Didzim KONUŠEVSKIM;
1.3. Pašvaldības izpilddirektoram Pēterim DUBRAM.
2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Pēterim DUBRAM
nodrošināt paraksta tiesību apstiprināšanu Valsts kases noteiktajā kārtībā, aizpildot
„Zīmogu nospiedumu un parakstu paraugu kartiņu” un to nosūtot Valsts kases
attiecīgajam reģionālajam norēķinu centram un komercbankām.

4.§
Par grozījumiem Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku amatu
nosaukumos
Ar 2013.gada 17.jūnija Saldus novada domes lēmumu „Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieku vēlēšanas” (ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 2.§) deputāts Didzis
KONUŠEVSKIS tika ievēlēts par Saldus novada domes priekšsēdētājas atbrīvoto vietnieku, un
deputāts Māris ZUSTS tika ievēlēts par Saldus novada domes priekšsēdētājas neatbrīvoto
vietnieku.
Domes priekšsēdētāja ierosina grozīt abu vietnieku amata nosaukumus, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.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. Saldus novada domes priekšsēdētājas atbrīvotā vietnieka amatu turpmāk
saukt par Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku.
2. Saldus novada domes priekšsēdētājas neatbrīvotā vietnieka amatu
turpmāk saukt par Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības
jautājumos.

5.§
Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētājai savienot amatus
Saldus novada pašvaldība saņēmusi Saldus novada domes priekšsēdētājas Indras
RASSAS iesniegumu, kurā viņa lūdz atļauju savienot Domes priekšsēdētājas amata pienākumus
ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekles amatu, tai skaitā ieņemt padomes
vēlētas amatpersonas amatu. Indra RASSA iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana
interešu konfliktu nerada.

Saldus novada pašvaldība saņēmusi 07.06.2013. Nr.2-5.5/110/13 Kurzemes plānošanas
reģiona iesniegumu, kurā lūgts novada domei pēc pašvaldībās notikušajām vēlēšanām izvirzīt
pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kā to paredz Reģionālās
attīstības likuma 17.panta pirmā daļa: „Plānošanas reģiona attīstības padomi no attiecīgo
pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju
kopsapulce…..”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem, ir atļauts savienot ar citu amatu
valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, kā arī ar amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu. Saskaņā
ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta trešā daļā ir
noteikts, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu
savienošanas uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Indrai RASSAI, kā Saldus novada domes
priekšsēdētājai, savienot amatus, līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsta amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Reģionālās attīstības likuma 17.panta
pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 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. Atļaut Indrai RASSAI savienot Saldus novada domes priekšsēdētājas
amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekles amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta
pirmo daļu, šo lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmumu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.

6.§
Par atļauju Saldus novada domes priekšsēdētājas vietniekam savienot amatus
Saldus novada pašvaldība saņēmusi Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieka
Didža KONUŠEVSKA iesniegumu, kurā viņš lūdz atļauju savienot Domes priekšsēdētājas
vietnieka amata pienākumus ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu,
kā domes priekšsēdētājas aizvietotājam viņas prombūtnes laikā. Didzis KONUŠEVSKIS
iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada.

Saldus novada pašvaldība saņēmusi 07.06.2013. Nr.2-5.5/110/13 Kurzemes plānošanas
reģiona iesniegumu, kurā lūgts novada domei pēc pašvaldībās notikušajām vēlēšanām izvirzīt
divus pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē- vienu pastāvīgo locekli
un vienu aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot Padomes locekli tā prombūtnes laikā ar
balsstiesībām.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta
pirmās daļas 14.punktu, pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks ir valsts amatpersona, uz
kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem (domju priekšsēdētāju
vietniekiem), ir atļauts savienot ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, kā arī ar
amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta trešā daļā ir noteikts, ka valsts amatpersona, kura vēlas
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama,
saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas, rakstveidā
iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Didzim KONUŠEVSKIM, kā Saldus novada
domes priekšsēdētājas vietniekam, savienot amatus, līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsta amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹
panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Reģionālās attīstības
likuma 17.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 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:
1. Atļaut Didzim KONUŠEVSKIM savienot Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes locekļa amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta
pirmo daļu, šo lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmumu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
7.§
Par atļauju Saldus novada domes deputātam savienot amatus
Saldus novada pašvaldība saņēmusi Saldus novada domes deputāta Viktora
DRUKOVSKA iesniegumu, kurā viņš lūdz atļauju savienot Domes deputāta pienākumus ar

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijas locekļa amatu. Viktors
DRUKOVSKIS iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada.
Saldus novada pašvaldība saņēmusi 07.06.2013. Nr.2-5.5/110/13 Kurzemes plānošanas
reģiona iesniegumu, kurā lūgts novada domei pēc pašvaldībās notikušajām vēlēšanām darbam
Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā deleģēt vienu pastāvīgo komisijas
locekli.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta
pirmās daļas 15.punktu, pašvaldības domes deputāts ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas
likuma 7.panta divpadsmitā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
divpadsmitā daļā noteikts, ka, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai
ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās, ja tas nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta trešā daļā ir noteikts, ka valsts amatpersona, kura vēlas
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama,
saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas, rakstveidā
iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Viktoram DRUKOVSKIM, kā Saldus novada
domes deputātam, savienot amatus, līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsta amatpersonu darbībā” 7.panta divpadsmito daļu un 8.¹ panta trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,

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:
1. Atļaut Saldus novada domes deputātam Viktoram DRUKOVSKIM
savienot deputāta amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
komisijas locekļa amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta
pirmo daļu, šo lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmumu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
8.§
Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās, privātās
kapitālsabiedrībās un publiski privātā kapitālsabiedrībā
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 2.panta
otrās daļas 1. un 6.punktiem un 14.panta otro daļu,

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, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA); PRET – nav;
ATTURAS – nav, domes deputāts M.ZUSTS nepiedalās lēmuma pieņemšanā,
Saldus novada dome nolemj:
Noteikt Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības jautājumos
Māri ZUSTU par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Saldus novada
pašvaldības kapitālsabiedrībās, privātās kapitālsabiedrībās un publiski privātās
kapitālsabiedrībās, kurās Saldus novada pašvaldībai ir kapitāla daļas (akcijas), ar
lēmumu pieņemšanas tiesībām, kā arī tiesībām pārstāvēt Saldus novada pašvaldību
publiski privāto kapitālsabiedrību un privāto kapitālsabiedrību dalībnieku
(akcionāru) sapulcēs.
Lēmumu nosūtīt finanšu departamentam, pagastu pārvaldēm un pašvaldības
kapitālsabiedrībām.
9.§
Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļu jautājumos
….
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta 5.apakšpunktu,

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. Reģistrēt …, personas kods …., palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājuma
risināšanā.
2. Izīrēt …., personas kods …., pašvaldības dzīvojamo platību Striķu ielā
20-2, Saldū, kopējā platība 17 kv.m. uz noteiktu laiku 6 mēnešiem.
3. Pilnvarot SIA „Saldus Namu pārvalde” slēgt īres līgumu ar …., personas
kods …., uz noteiktu laiku
Lēmumu nosūtīt: …, SIA „Saldus namu pārvalde” un Mājokļu komisijai.

10.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Saldus novads
atsavināšanu, cenas un pircēja noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu
Saldus novada pašvaldībā 12.12.2012. ar iesniegumu griezies …. par iespēju iegādāties
īpašumā zemes gabalu „Zaļēni”, Zaņas pagasts ar kadastra apzīmējumu 8494 005 0065, uz kura

atrodas viņam piederošas ēkas un kas bija piešķirts viņam pastāvīgā lietošanā, ar pašvaldības
lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības, noslēgts zemes nomas līgums.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1. Pamatojoties uz Pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
lēmumu …. pilnvarotajai personai … (17.07.2012. Saldus novada Bāriņtiesas izsniegta pilnvara
ar Nr….) tika izsniegta pilnvara veikt pašvaldības vārdā visas darbības zemes gabala
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kā arī pasūtīt sertificētam nekustamā īpašuma
vērtētājam atzinumu par zemes gabala tirgus vērtību.
2. Minētā zemes gabala platība 1,47 ha. 30.05.2013. pašvaldības īpašuma tiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā (Zaņas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 1583,
kadastra Nr.8494 005 0065). Tirgus vērtība noteikta Ls 550,- apmērā.
3. 17.12.2012. Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības …. uz ēkām (būvēm), kas
atrodas uz zemes gabala „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Zaņas pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.1000 0051 4459, kadastra Nr.8494 503 0004.
4. …. izdevumi, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, veicot augstāk minētās
darbības, sastāda Ls 357,90, ko viņa uz 26.06.2013. iesnieguma pamata lūdz ņemt vērā, nosakot
pirkuma galīgo cenu, kā arī lūdz noteikt pirkuma cenas samaksas termiņu divas nedēļas no
pirkuma līguma noslēgšanas.
5. LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts
pieļauj pašvaldības mantas (zemes gabala) atsavināšanu par brīvu cenu, t.i. mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, ja to iegūst īpašumā šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Šajā gadījumā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona ir tikai … un sludinājums par pašvaldības mantas pārdošanu nav
jāpublicē.
6. LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts
nosaka: „11. Līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī”.
Valsts Zemes dienesta (VZD) noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 08.05.2013.
noteikta Ls 705,- apmērā.
VZD noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. noteikta Ls 241,- apmērā
(VZD 17.05.2013. vēstule Nr.10-02/246029-1/1).
7. Pārdošanas galīgā cena, ņemot vērā …. pilnvarotās personas …. taisītos izdevumus un
LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktu, tiek noteikta
Ls 241,- apmērā un tā jāsamaksā divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, īpašuma
tiesības pircējs iegūst tikai pēc pārdošanas cenas pilnas samaksas un visus izdevumus pie
zvērināta notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Pārejas noteikumu 11.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. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Saldus novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Saldus novads,

kadastra Nr.8494 005 0065, Zaņas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000
0052 1583.
2. Noteikt par nekustamā īpašuma „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Saldus novads,
kadastra Nr.8494 005 0065, Zaņas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000
0052 1583, pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo …, personas kods …..
3. Slēgt Pirkuma līgumu ar …, personas kods …., Pirkuma līgumā iekļaujot
nosacījumus:
3.1. ņemot vērā pirmpirkuma tiesīgās personas taisītos izdevumus Saldus
novada pašvaldības īpašuma tiesību uz minēto īpašumu nostiprināšanā
zemesgrāmatā, pirkuma galīgā cena tiek noteikta Ls 241,00 (divi simti četrdesmit
viens lats un 00 santīmi) apmērā;
3.2. pirkuma cena jāsamaksā divu nedēļu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas pamatojoties uz Zaņas pagasta pārvaldes izsniegto rēķinu;
3.3. īpašuma tiesības pircējs var iegūt tikai pēc pārdošanas cenas pilnas
samaksas;
3.4. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs.
4. Pilnvarot Daci VĀRNU, Saldus novada pašvaldības juristi, personas kods
…., Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8494 005 0065,
Zaņas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0052 1583, pārdošanu …,
personas kods …, un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par …. īpašuma
tiesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu „Zaļēni”, Zaņas pagasts, Saldus
novads.
Lēmumu nosūtīt: ….;
administratīvajam departamentam.

Zaņas

pagasta

pārvaldei;

Pašvaldības

11.§
Par atļauju PA „Sociālais dienests” nomāt no SIA „Saldus medicīnas centrs”
nedzīvojamās telpas
Ar SIA „Saldus medicīnas centrs” ir panākta vienošanās par Poliklīnikas ēkas - 1., 1. un 2.stāva
Slimnīcas ielā 3, Saldū iznomāšanu Saldus novada pašvaldības aģentūrai (PA) „Sociālais
dienests” aģentūras darbības efektīvākai nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.3panta 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. Atļaut Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” savas
darbības nodrošināšanai nomāt no SIA „Saldus medicīnas centrs”,

vien.reģ.Nr.40003187473, nedzīvojamās telpas Slimnīcas ielā 3, Saldū Poliklīnikas
ēkas, kadastra apzīmējums 8401 004 0164 001, -1., 1. un 2.stāvu 1323,9 kvm
platībā, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu, iekļaujot līguma nosacījumos:
1.1. nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi;
1.2. nomas maksa Ls 0,25 (25 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa;
1.3. nomas maksa tiek samaksāta vienā maksājumā;
1.4. nomas līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo likumdošanu, ja tas kalpo Nomnieka interesēm.
Lēmumu nosūtīt: PA „Sociālais dienests”; SIA „Saldus medicīnas centrs”,
Slimnīcas iela 3, Saldus, LV 3801; Pašvaldības administratīvajam departamentam.

12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Saldus novadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta otro un trešo daļu, likumu „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu, MK
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”,

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. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Dairu
ŠLANKU pildīt Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratora pienākumus, lai veiktu visas nepieciešamās darbības nekustamā
īpašuma nodokļa savlaicīgā iekasēšanā.
2. Pilnvarot Saldus novada pagastu pārvalžu vadītājus veikt nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanas pasākumus Saldus novada pašvaldības
nekustamā īpašuma administratora vārdā attiecīgā pagasta administratīvajā
teritorijā.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā nosauktajām amatpersonām ir
tiesības Saldus novada pašvaldības nodokļa administrācijas vārdā:
3.1. piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma
naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 26.pantā paredzētajā kārtībā;
3.2. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā;
3.3. iesniegt dokumentus tiesu izpildītājam nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piespiedu piedziņai.

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā nosauktajai amatpersonai ir tiesības
Saldus novada pašvaldības nodokļa administrācijas vārdā pieņemt lēmumu par
nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Saldus novada
domes 2012.gada 29.marta sēdes lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanu Saldus novadā” (sēdes protokols Nr.7, 46.§) un Saldus novada
domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmumu „Par grozījumiem Saldus novada
domes 2012.gada 29.marta sēdes lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanu Saldus novadā” (sēdes protokols Nr.18, 33.§).
Lēmumu nosūtīt finanšu departamentam un pagastu pārvaldēm.

13.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2011.gada 11.augusta sēdes lēmumā
(protokols Nr.10, 28.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju Saldus novada Ezeres ciemā”
Ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, Ministru kabineta 18.12.2007.
noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas būvju būvniecības kārtība” 8.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. Saldus novada domes 2011.gada 11.augusta sēdes lēmumā (protokols
Nr.10, 28.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Saldus novada Ezeres ciemā” 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Saldus novada
Ezeres pagasta Ezeres ciemā nodrošina Ezeres pagasta pārvalde, sniedzot
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Saldus novada pašvaldības Ezeres
pagasta Ezeres ciemā, ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam
paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”

2. Saldus novada domes 2011.gada 11.augusta sēdes lēmumā (protokols
Nr.10, 28.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Saldus novada Ezeres ciemā” iekļaut 7.punktu, izskatot to šādā redakcijā:
„7. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Saldus novada Ezeres ciemā nodrošina
Ezeres pagasta pārvalde līdz 2021.gada 10.augustam”.

14.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2012.gada 29.jūnija lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus novada
pašvaldības Lutriņu pagastā”
Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Saldus novada pašvaldības
Lutriņu pagasta Namiķu ciemā nodrošina Lutriņu pagasta pārvalde (Saldus novada domes
2012.gada 29.jūnija sēdes protokols Nr.14, 24.§), un pamatojoties uz Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2008.gada 26.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” III nodaļas 15.,
18.punktu, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 35.-37.punktā noteiktajiem kritērijiem,

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. Saldus novada domes 2012.gada 29.jūnija sēdes lēmumā (protokols
Nr.14, 24.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus
novada pašvaldības Lutriņu pagastā” iekļaut punktu 10. šādā redakcijā:
„10. Saldus novada Lutriņu pagasta Namiķu ciemā ūdenssaimniecības
sabiedriskos pakalpojumus Lutriņu pagasta pārvalde nodrošina līdz 2022.gada
28.jūnijam”.
Lēmumu nosūtīt: Attīstības departamentam, Finanšu departamentam,
Lutriņu pagasta pārvaldei.

15.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumā
„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus novada
Rubas ciemā”
Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Saldus novada pašvaldības Rubas
pagasta Rubas ciemā nodrošina apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde (Saldus novada
domes 2011.gada 26.maija lēmumā Nr.6 23.§) un pamatojoties uz Vadlīnijām par projektu
iesniegumu sagatavošanu aktivitātei 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,

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. Grozīt Saldus novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmuma (protokols
Nr.6 23.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Saldus
novada pašvaldības Rubas pagastā” 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„Ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Saldus novada
pašvaldības Rubas pagasta Rubas ciemā nodrošina apvienotā Jaunauces un Rubas
pagastu pārvalde, sniedzot ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Saldus
novada pašvaldības Rubas pagasta Rubas ciemā ir iekļauti nosacījumi, kādus
pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra
lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”
2. Grozīt Saldus novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6 23.§) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju Saldus novada pašvaldības Rubas pagastā”, papildinot to ar 7.punktu,
izskatot to šādā redakcijā:
„Ūdenssaimniecības pakalpojumus Saldus novada Rubas ciemā nodrošina
Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde līdz 2021.gada 25.maijam.”
Lēmumu nosūtīt: Attīstības departamentam, Finanšu departamentam,
apvienotai Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei.

16.§
Par budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.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. Apstiprināt budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikumu
(nolikums pielikumā).
2. Nolikums stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.
3. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ar nolikumu saistītu dokumentu
izstrādāšanu un grozījumu tehnisku noformēšanu līdz 2013.gada 31.augustam.

17.§
Par budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu un LR MK
Noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 22.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 budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība”
klasificēšanas rezultātu apkopojuma (apkopojums pielikumā).

amatu

18.§
Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas
centrs” un budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” kultūras un sporta
nodaļas reorganizācijas uzsākšanu
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju realizēšanu sporta, kultūras un tūrisma jomā un
pilnveidotu minēto jomu pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem un novada ciemiņiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Publisko aģentūru
likuma 19.pantu,

atklāti balsojot par lēmuma projektu ar grozījumiem: PAR
(S.BEĻKEVIČS,
P.BRAZDAUSKS,
U.FELDMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, I.RASSA,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – 4 deputāti (R.DONIŅŠ,
I.KĻAVA,
M.MEDNIS);
ATTURAS
–
2
deputāti
V.DRUKOVSKIS), Saldus novada dome nolemj:

– 11 deputāti
E.KALNIŅŠ,
Dz.RUPEIKS,
A.HERINGS,
(V.DĪRIŅŠ,

1. Uzsākt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma
informācijas centrs” un budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” kultūras un
sporta nodaļas reorganizāciju, izveidojot Saldus novada pašvaldības aģentūru
„Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta aģentūra”.
2. Izveidot darba grupu jaunveidojamās pašvaldības aģentūras dibināšanai
nepieciešamo dokumentu sagatavošanai šādā sastāvā:
2.1. Pēteris DUBRA, pašvaldības izpilddirektors;
2.2. Sarmīte OZOLIŅA, izpilddirektora vietniece;
2.3. Ginta ANDERSONE, PA „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
direktore;
2.4. Zaiga VĒJA, pašvaldības kultūras darba vadītāja;
2.5. Elga GROTA, pašvaldības sporta darba vadītāja;
2.6. pagastu pārvalžu deleģēts kultūras darba organizatora pārstāvis;
2.7. pagastu pārvalžu deleģēts sporta darba organizatora pārstāvis.

3. Uzdot pašvaldības aģentūras dibināšanas darba grupai:
3.1. izstrādāt izveidojamās pašvaldības aģentūras nolikuma projektu;
3.2.noteikt izveidojamai pašvaldības aģentūrai nododamās mantas sarakstu
un sagatavot pašvaldības lēmuma projektu par pašvaldības mantas nodošanu
izveidojamās pašvaldības aģentūras valdījumā.
3.3. ieteikt izveidojamās pašvaldības aģentūras darbības pārraudzības
atbildīgo amatpersonu/institūciju.
4. Darba grupai lēmuma izpildi nodrošināt līdz 2013.gada 10.septembrim.
19.§
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 – 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.21 „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.

20.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciemā” realizācijai
Lai noslēgtu iepirkuma procedūru Nr. SNP 2013/24 un pieņemtu lēmumu par 2.kārtas
būvniecības darbu veikšanu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Šķēdes pagasta
Šķēdes ciemā”, nepieciešams papildus finansējums LVL 7400. Atbilstoši iesniegtā projekta
iesnieguma 8.punktam - Apliecinājums, „projekta sadārdzinājums jāsedz finansējuma
saņēmējam”.

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DĪRIŅŠ, 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 – 1
deputāts (R.DONIŅŠ), Saldus novada dome nolemj:

1. Piešķirt papildus finansējumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Šķēdes pagasta Šķēdes ciemā” realizācijai LVL 7400,00.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Projekta kopējais budžets
LVL 493 795,16
Attiecināmās izmaksas
LVL 338 299,51
t.sk. ERAF finansējums
LVL 287 554,58
t.sk. pašvaldības finansējums
LVL 50 744,93
Neattiecināmās izmaksas t.sk.PVN
LVL 155 495,65

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 27.jūnijā

APSTIPRINĀTS
Ar Saldus novada domes
2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 16.§)

BUDŽETA IESTĀDES „SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA”

NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Budžeta iestāde „Saldus novada pašvaldība“ (turpmāk - administrācija) ir Saldus novada
domes (turpmāk – dome) izveidota augstākā izpildinstitūcija, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu.
1.2. Administrācija ir tieši pakļauta domei.
1.3. Administrācija ir augstākā iestāde domes dibinātajām pašvaldības iestādēm un aģentūrām.
1.4. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus, Saldus novada pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes lēmumus.
1.5. Administrācija savā darbībā izmanto veidlapu un zīmogu ar Saldus novada ģerboņa attēlu un
pilnu administrācijas nosaukumu „Latvijas republika SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA”, un
tos lieto saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām un pašvaldības lietvedību regulējošiem
dokumentiem, kā arī pašvaldības atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs.
1.6. Administrācijas juridiskā adrese ir Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
1.7. Administrācijas darbinieku darba vietas atrodas Saldus novada pašvaldībai piederošajās
administratīvajās ēkās un telpās:
1.7.1. Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov.;
1.7.2. Avotu ielā 12, Saldū, Saldus nov.;
1.7.3. Lielā ielā 8, Saldū, Saldus nov..
2. Administrācijas struktūra un pārvaldība
2.1. Administrācijā ir šādas struktūrvienības:
2.1.1. pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors);
2.1.2. pašvaldības izpilddirektora vietnieki (turpmāk – izpilddirektora vietnieki);

2.1.3. administratīvā nodaļa;
2.1.4. attīstības nodaļa;
2.1.5. finanšu nodaļa;
2.1.6. saimnieciskā nodaļa.
2.1.7. dzimtsarakstu nodaļa;
2.1.8. izglītības pārvalde;
2.1.9. pašvaldības policija;
2.1.10. revidents;
2.2. Administrācija nodrošina atbalsta funkcijas šādās domes izveidotās institūcijās, kuras ir tieši
pakļautas domes priekšsēdētājam:
2.2.1. Saldus novada bāriņtiesā;
2.2.2. Saldus novada būvvaldē.
2.3. Administrācijas vadītājs ir izpilddirektors.
2.4. Administrācijas struktūrvienībām ir šāda tiešā pakļautība:
Struktūrvienība
Tiešais vadītājs
2.4.1. izpilddirektora vietniece
- izpilddirektors
2.4.2. izpilddirektora vietnieks
- izpilddirektors
2.4.3. administratīvā nodaļa
- izpilddirektora vietniece
2.4.4. attīstības nodaļa
- izpilddirektora vietniece
2.4.5. dzimtsarakstu nodaļa
- izpilddirektors
2.4.6. finanšu nodaļa
- izpilddirektors
2.4.7. izglītības pārvalde
- izpilddirektors
2.4.8. pašvaldības policija
- izpilddirektors
2.4.9. revidents
- izpilddirektors
2.4.10. saimnieciskā nodaļa
- izpilddirektors
2.5. Administrācijas struktūrvienības darbojas, saskaņā ar novada domes apstiprinātajiem
nolikumiem.
2.6. Administrācijas struktūrvienības izveido, reorganizē un likvidē dome.
2.7. Administrācijas struktūrvienību vadītājus amatā ieceļ un atceļ no amata dome.
2.8. Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, mainoties administrācijas
struktūrai, apstiprina dome.
2.9. Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma grozījumus, nemainoties
administrācijas struktūrai, apstiprina domes priekšsēdētājs/domes priekšsēdētāja atbrīvotais
vietnieks.
3. Administrācijas kompetence un darba organizācija
3.1. Administrācijai ir šādi uzdevumi:
3.1.1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
3.1.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par novada domes sēdēs izskatāmiem
lēmumu projektiem;
3.1.3. nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
3.1.4. nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto
komisiju, padomju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;
3.1.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;

3.1.6. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un
tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
3.1.7. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes priekšsēdētāja vai
priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, novada pašvaldības līgumu projektus,
administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to
projektus;
3.1.8. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos tiesību aktos noteikto novada
pašvaldības autonomu funkciju izpildi;
3.1.9. veikt pašvaldības iestāžu, pagastu pārvalžu un aģentūru pārraudzību, metodisko
vadību un visa novada teritorijas līdzsvarotas attīstības koordināciju;
3.1.10. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un
novada domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumiem.
3.2. Administrācijai ir šādas tiesības:
3.2.1. pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām administrācijas
uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;
3.2.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
3.2.3. piedalīties novada domes sēdēs;
3.2.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieki
4.1. Izpilddirektoram, kā administrācijas vadītājam, ir šādi pienākumi un tiesības:
4.1.1. organizēt novada pašvaldības administrācijas darbu nodrošinot tā nepārtrauktību,
lietderību un tiesiskumu;
4.1.2. pārvaldīt administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;
4.1.3. saskaņojot ar Saldus novada domes priekšsēdētāju, dibināt un pārtraukt darba
tiesiskās attiecības ar administrācijas darbiniekiem, kā arī bāriņtiesas un būvvaldes
darbiniekiem (turpmāk kopā – pašvaldības administrācijas darbinieki);
4.1.4. veidot un iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājam/priekšsēdētāja
atbrīvotajam vietniekam pašvaldības administrācijas darbinieku amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojumu;
4.1.5. apstiprināt pašvaldības administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstus;
4.1.6. izveidot iestādes iekšējās kontroles sistēmu, noteikt pārvaldes lēmumu
iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;
4.1.7. slēgt saimnieciskus darījumus novada pašvaldības administrācijas darba
nodrošināšanai novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā;
4.1.8. parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus par mantas, citu tiesību un saistību
nodošanu un pieņemšanu, kā arī citus dokumentus novada domes administrācijas vārdā;
4.1.9. pašvaldības administrācijas ikdienas uzdevumu veikšanai izveidot darba grupas;
4.1.10. izskatīt pašvaldībā saņemto korespondenci un rakstīt rezolūcijas;
4.1.11. parakstīt maksājuma uzdevumus, rēķinus, rakstīt rezolūcijas par apmaksu;
4.1.12. parakstīt rīkojuma dokumentus administrācijas darba nodrošināšanai
pamatdarbības un personāla jautājumos;
4.1.13. ierosināt un izskatīt disciplinārlietas un pieņemt lēmumus par disciplinārsodu
piemērošanu administrācijas darbiniekiem;
4.1.14. organizēt un pārzināt pašvaldības īpašuma pārvaldi, tā izmantošanu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs;
4.1.15. apstiprināt pašvaldības administrācijas darbinieku amatu aprakstus;

4.1.16. veikt citus novada domes, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja
vietnieka dotus uzdevumus.
4.2. Izpilddirektoram, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Saldus novada pašvaldības
nolikums”, ir tiesības Saldus novada pašvaldības vārdā izdod administratīvos aktus,
pilnvarojumus, slēgt līgumus, apstiprināt un/vai saskaņot administrācijas iekšējos normatīvos
aktus, parakstīt visus dokumentus administrācijas vārdā, kā arī ar pirmā paraksta tiesībām
rīkoties ar domes naudas līdzekļiem un ar domes pārskaitāmiem sertifikātiem Saldus novada
pašvaldības norēķinu kontos kredītiestādēs un valsts kasē.
4.3. Ja izpilddirektors veicot savus pienākumus nonāk interešu konflikta situācijā, konkrētās
izpilddirektora funkcijas veic domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks.
4.4. Darba līgumu ar izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs.
4.5. Izpilddirektoram ir divi vietnieki:
4.5.1. izpilddirektora vietniece;
4.5.2. izpilddirektora vietnieks.
4.6. Izpilddirektora vietnieki ir pilnā mērā atbildīgi par viņu tiešā pakļautība esošo
administrācijas struktūrvienību un pašvaldības izveidoto institūciju (turpmāk kopā – pakļautības
struktūrvienības) darba pārraudzīšanu:
4.6.1. organizē un plāno pakļautības struktūrvienību darbu un nodrošina to darba
nepārtrauktību, ja notiek pašvaldības struktūras izmaiņas;
4.6.2. piedalās domes un tās komiteju darbā;
4.5.3. piedalās administrācijas budžeta sagatavošanā;
4.6.4.
vada
darba
grupas,
kurās
ievēlēts
par
priekšsēdētāju;
4.6.5. atbilstoši kompetencei bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību darbā ar citām
pašvaldības izveidotajām institūcijām un administrācijas struktūrvienībām;
4.6.6. atbilstoši kompetencei dod uzdevumus un norādījumus pakļautības struktūrvienību
vadītājiem un darbiniekiem viņa kompetencē esošajos jautājumos;
4.6.7. ierosina un pamato pakļautības struktūrvienību amatu vietu nepieciešamību un to
vadītāju un darbinieku amatu klasificēšanas rezultātus atbilstoši budžetā noteiktajam
darba samaksas fondam;
4.6.8. nodrošina pakļautības struktūrvienību darbību atbilstoši apstiprinātajām budžeta
tāmēm;
4.6.9. veic citas domes lēmumos noteiktās funkcijas un pienākumus un izpilddirektora
rīkojumus un uzdevumus.
4.7. Darba līgumus ar izpilddirektora vietniekiem slēdz izpilddirektors.
5. Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms
un pārskati par darbību
5.1. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina izpilddirektors, kurš ir atbildīgs par pieņemto
pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
5.2. Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno Saldus novada dome.
5.3. Izpilddirektora izdoto administratīvo normatīvos aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt domes
administratīvo aktu strīdu komisijā.

5.4. Izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko rīcību
var apstrīdēt Saldus novada domes priekšsēdētājam.
5.5. Administrācijas struktūrvienību un amatpersonu izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko
rīcību var apstrīdēt domes izpilddirektoram.
5.6. Saldus novada domei jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt pārskatus par administrācijas darbu.
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PIELIKUMS
Saldus novada domes
2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.12, 17.§)

Struktūrvienība

Amata nosaukums

Amatu
saime

Amata
līmenis

Vienādo
amatu skaits

1
1

IVE
IVB2

1
2

1
21
21
21
2
18.3.
18.1.
18.3.
18.3.
23

III
VB
IIIB
VB
IIIB
IVA
II
III
II
IIA

1
1
4
1
2
1
1
3
1
1

3
1
2
16
1
1
4
1
2
1
1
3
1
1

1
1
1
2
3
1
1
1
1
1

23
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1

Slodze

Saldus novada pašvaldība
Vadība
pašvaldības izpilddirektors
izpilddirektora vietnieks
Administratīvā nodaļa
administratīvās nodaļas vadītājs
galvenais jurists
jurists
galvenais iepirkumu speciālists
iepirkumu speciālists
pārvaldes sekretāre
arhivārs
lietvedības speciālists
lietvedības sekretārs
lietvedības sekretārs - klientu apkalpošanas
speciāliste
Attīstības nodaļa
attīstības nodaļas vadītājs
galvenais IKT speciālists
galvenais informācijas sistēmu uzturētājs
informācijas sistēmu administrators
datortīkla administrators
galvenais teritorijas plānotājs
teritorijas plānotājs
vides pārvaldības speciālists
telpiskās attīstības plānotājs
galvenais projektu vadītājs

51
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
51
51
35
35
32

V
III
III
III
IIA
IVB
III
III
III
IIIB

Struktūrvienība

Amata nosaukums
projektu vadītājs
galvenais transportbūvju inženieris
transportbūvju inženieris
galvenais būvinženieris
celtniecības speciālists
labiekārtošanas speciālists
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
speciālists

Amatu
saime

Amata
līmenis

Vienādo
amatu skaits

32
20
20
20
20
20
20

IIC
IV
III
IV
II
II
II

4
1
1
1
1
1
1

Finanšu nodaļa
finanšu nodaļas vadītājs
galvenais grāmatvedis
galvenā grāmatveža vietnieks
budžeta ekonomists
nodokļu ekonomists
nodokļu speciālists
vecākais grāmatvedis
grāmatvedis
norēķinu centra galvenais kasieris
norēķinu centra kasieris
apkopējs

12.1.
14
14
12.1.
26.3.
26.3.
14
14
14
14
14
3

IVB
VB
IV
IIA
III
III
IIIA
IIIA
II
II
I
IA

1
1
1
1
1
1
2
2
6
1
3
1

3
3
13
13
41

V
IIB
III
III
II

1
1
1
1
3

Saimnieciskā nodaļa
saimnieciskās nodaļas vadītājs
ēku pārraugs
ēkas uzraugs
elektriķis
autovadītājs

Slodze
4
1
1
1
1
1
1
20,3
1
1
1
1
1
1
2
2
6
1
3
0,3
18
1
1
1
1
3

Amatu
saime

Amata
līmenis

Vienādo
amatu skaits

dežurants
dārznieks-sētnieks
apkopējs

13
13
3

IB
II
IA

2
1
8

revidents

15

V

1

dzimtsarakstu nodaļas vadītājs
dzimtsarakstu nodaļas galvenais speciālists
apkopējs

46
46
3

II
IB
IA

1
1
1

projektu vadītājs
izglītības pārvaldes vadītājs
vispārizglītojošo skolu speciālists
pirmskolas izglītības un bērnu tiesību
aizsardzības vecākais speciālists

32
29.1
29.1
29.1

IIC
IV
II
II

1
1
1
1

metodiskā darba speciālists
logopēds
karjeras konsultants

29.1

II

1
23
1

bāriņtiesas priekšsēdētājs
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
bāriņtiesas loceklis

45
45
45

III
II
I

1
1
8

būvvaldes vadītājs
galvenais arhitekts
Būvinspektors

51
51
51

V
IV
IV

1
1
1

Struktūrvienība

Amata nosaukums

Revidents
Dzimtsarakstu nodaļa

Izglītības pārvalde

Bāriņtiesa

Būvvalde

Slodze
2
1
8
1
1
2,2
1
1
0,2
13,125
1
1
1
1
1
7,925
0,5
8,85
1
1
6,85
7
1
1
1

Struktūrvienība

Amata nosaukums

Amatu
saime

Amata
līmenis

Vienādo
amatu skaits

Slodze

celtniecības inženieris - būvinspektora
palīgs
zemes ierīkotājs
būvvaldes sekretārs

20

III

1

1

51
18.3.

III
III

2
1

pašvaldības policijas priekšnieks
pašvaldības policijas inspektors
pašvaldības policijas vecākais inspektors

28.4.
28.4.
28.4.

IV
IIB
IIC

1
8
4

33
48

IV
III

1
1

2
1
13
1
8
4
2
1
1

Pašvaldības policija

Speciālisti
kultūras darba vadītājs
sporta darba vadītājs

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 27.jūnijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21
Pieņemti ar Saldus novada domes
2013.gada 27.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.12 19.§)

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 (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 16 712 364
Ls 449 189
Ls 0
Ls 18 393 432
Ls 17 759 832

Ls 636 294
Ls 156 452

Ls 1 804 480
Ls 123 412
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.
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