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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.16
Saldū

2013.gada 30.augustā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes mūzikas skolas direktora
iecelšanu.
2. Par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes
„Straumīte” vadītāja iecelšanu.
3. Par atļauju Saldus Sporta skolas direktoram savienot amatus.
4. Par grozījumiem Saldus novada domes Saldus novada domes lēmumā
„Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS ZOBĀRSTNIECĪBA”
valdes sastāva maiņu”.
5. Grozījumi Saldus novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā
(sēdes protokols nr.9.; 18.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres”
Nr.84488/5439/VNPP rekultivācija” iesniegumu”.
6. Grozījumi Saldus novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā
(sēdes protokols Nr.9; 19.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi”
Nr.84828/1431/VNPP rekultivācija” iesniegumu”.
7. Grozījumi Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā (sēdes
protokols nr.18; 24.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Saldus
novada
Pampāļu
pagasta
izgāztuves
„Pampāļi”
Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija” iesnieguma precizēšanu”.
8. Par SIA „Saldus komunālserviss” dalību projektā „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai”.
9. Par pārstāvi dalībai Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē.
1.§
Par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes mūzikas skolas direktora iecelšanu
2013.gada jūnijā tika pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes mūzikas skolas direktori.
2013.gada 14.jūnijā ar Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumu tika izsludināta
pieteikšanās uz vakanto amata vietu. Sludinājumam atsaucās divi pretendenti. 2013.gada 5.jūlijā

notika pretendentu izvērtēšanas komisijas sēde un par atbilstošo kandidātu tika atzīta Ina
KIRŠTEINE. Pretendentei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, sodu reģistrā par pretendenti ziņu
nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (P.BRAZDAUSKS, A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA,
M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Iecelt Inu KIRŠTEINI, personas kods …., par Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes mūzikas skolas direktori.
2. Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītājai Antrai JERMUŠAI noslēgt ar Inu
KIRŠTEINI darba līgumu uz nenoteiktu laiku ar 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.
Lēmumu nosūtīt Nīgrandes pagasta pārvaldei, pašvaldības izglītības
pārvaldei un LR Kultūras ministrijai.
2.§
Par Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes
„Straumīte” vadītāja iecelšanu
2013.gada jūnijā tika pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” vadītāju.
2013.gada 14.jūnijā ar Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumu tika izsludināta
pieteikšanās uz vakanto amata vietu. Sludinājumam atsaucās viena pretendente, kuras
kandidatūra tika apstiprināta ar 2013.gada 5.jūlija pretendentu izvērtēšanas komisijas lēmumu.
Pretendentei - Gundai ULMANEI, personas kods …., ir augstākā pedagoģiskā izglītība, sodu
reģistrā par pretendenti ziņu nav.
Minētā pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amata pretendente Gunda ULMANE,
personas kods …., ir Saldus novada bāriņtiesas locekle. Saskaņā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16) punktu: „16) valsts
vai pašvaldības iestādes vadītājs…” Gundas ULMANES ieņemamajam amatam noteikts valsts
amatpersonas statuss.
Saldus novada pašvaldība saņēmusi minētās pirmskolas izglītības iestādes vadītājas
amata pretendente Gunda ULMANE iesniegumu, kurā viņa lūdz atļauju savienot Saldus novada
pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” vadītājas amatu ar Saldus
novada bāriņtiesas amatu. Gunda ULMANE apliecina, ka, savienojot minētos amatus, neradīsies
interešu konflikts, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs
pildīt tiešos pienākumus Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādē
„Straumīte” kā vadītājai.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punktā noteikts, ka „pašvaldību domju priekšsēdētājiem … pašvaldību iestāžu vadītājiem
… , 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” 8.¹ panta 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”.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta 4¹
daļā ir noteikts: „(4.¹) Ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts
amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par
atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto
informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu
attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai
savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu,

ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā. Amatu savienošanas atļauju var atcelt saskaņā ar šā panta
sesto daļu.”. Līdz ar to, novada dome, pieņemot lēmumu par amatpersonas iecelšanu Saldus
novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” vadītājas amatā,
vienlaicīgi ir tiesīga arī lemt par atļaujas došanu amatu savienošanai.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Gundai ULMANEI, kā Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” vadītājai, savienot amatus, ņemot vērā
iepriekš sacīto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsta amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta trešo un 4.¹ daļām, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (P.BRAZDAUSKS, A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA,
M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Iecelt Gundu ULMANI, personas kods …., par Saldus novada
pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” vadītāju.
2. Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītājai Antrai JERMUŠAI noslēgt ar
Gundu ULMANI darba līgumu uz nenoteiktu laiku ar 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. Atļaut Gundai ULMANEI savienot Saldus novada pašvaldības Nīgrandes
pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” vadītājas amatu ar Saldus novada
bāriņtiesas locekļa amatu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Pēterim
DUBRAM.
Lēmumu nosūtīt Nīgrandes pagasta pārvaldei, pašvaldības izglītības
pārvaldei, LR Izglītības un zinātnes ministrijai un Saldus novada bāriņtiesai.
3.§
Par atļauju Saldus Sporta skolas direktoram savienot amatus
Saldus novada pašvaldība saņēmusi Saldus Sporta skolas direktora Māra ZUSTA iesniegumu,
kurā viņš lūdz atļauju savienot Saldus Sporta skolas direktora amatu ar Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieka darbam ar kapitālsabiedrībām amata pienākumiem. Māris ZUSTS
apliecina, ka, savienojot Saldus Sporta skolas direktora amata pienākumus ar domes

priekšsēdētājas vietnieka darba pienākumiem un uzdevumiem, neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs Saldus Sporta skolas
direktoram pildīt tiešos pienākumus.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosacījumiem,
lai pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
1) vai savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3) nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
1. KONSTATĒTS:
M.ZUSTA darba vieta ir Saldus Sporta skola, kurā viņš ieņem direktora amatu. Saldus Sporta
skolas, kā iestādes, dibinātājs ir Saldus novada pašvaldība (dome). Saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16) punktu
M.ZUSTA ieņemamajam amatam noteikts valsts amatpersonas statuss.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta „Vispārējie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi” otrā daļa nosaka, ka „(2) Ja likumā nav noteikti
stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā,
ceturtajā, piektajā, 5.1. sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos
amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne
vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības
institūcijās, …. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.”. Iepriekš minētā likuma 7.panta „Speciālie valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobežojumi” piektās daļas 4.punktā noteikts, ka „(5)pašvaldību domju
priekšsēdētājiem, …valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem … ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 4) 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;”.
SECINĀJUMS:
No likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas
4.punkta izriet, ka, Mārim ZUSTAM, kā Saldus Sporta skolas direktoram ir jāprasa amata
savienošanas atļauja, lai būtu par Saldus Sporta skolas direktoru un pašvaldības domes ievēlētu
amatpersonu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1.panta
„Valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtība, ja amata savienošanai
nepieciešama atļauja” septītās daļas, kura nosaka, ka „(7) Šā panta piektās daļas 2.punktā un
sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu
normatīvo aktu prasībām.”.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Mārim ZUSTAM kā Saldus Sporta skolas
direktoram savienot amatus un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 6.panta otrās daļas, 7.panta piektās daļas 4.punkta,

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
A.MACULĒVIČS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA); PRET – 2 deputāti (I.KĻAVA,

M.MEDNIS); ATTURAS – 1 deputāts (A.CEĻAPĪTERS), domes deputāts
M.ZUSTS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Saldus novada dome nolemj:
1. Atļaut Mārim ZUSTAM kā Saldus Sporta skolas direktoram savienot
amatu ar Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieka darbam ar
kapitālsabiedrībām 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 M.ZUSTAM, Saldus Sporta skolai un administratīvai
nodaļai.
4.§
Par grozījumiem Saldus novada domes lēmumā „Par Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „SALDUS ZOBĀRSTNIECĪBA” valdes sastāva maiņu”
2013.gada 22.augustā Saldus novada dome pieņēma lēmumu „Par Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „SALDUS ZOBĀRSTNIECĪBA” valdes sastāva maiņu” (sēdes protokols
Nr.15, 26.§). Saldus novada pašvaldībai pieder 100% SIA „SALDUS ZOBĀRSTNIECĪBA”,
vien.reģ.nr. 48503003408, kapitāldaļas un pašvaldības kapitālsabiedrībā ar valdes locekli
pilnvarojuma līgumu slēdz uz noteiktu termiņu, kāds noteikts kapitālsabiedrības statūtos, līdz ar
to nepieciešami grozījumi minētajā lēmumā, un pamatojoties uz 2009.gada 30.jūnija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību tipveida statūtiem” 1.punkta 1.4.apakšpunkta: „… tādas pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis” (4.pielikums),

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
U.FELDMANIS,
E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS,
A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET
– 2 deputāti (R.DONIŅŠ, I.KĻAVA); ATTURAS – 1 deputāts (A.CEĻAPĪTERS),
Saldus novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 22.augusta Saldus novada domes lēmuma
„Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS ZOBĀRSTNIECĪBA” valdes
sastāva maiņu” 3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„3. Uzdot Saldus novada domes priekšsēdētājai Indrai RASSAI, noslēgt
pilnvarojuma līgumu ar Ingemaru HARMSENU, personas kods 311062-12864,
par kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanu, nosakot
amata mēnešalgu Ls 400,- (četri simti lati un 00 santīmi) apmērā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtīt I.HARMSENAM, kapitāldaļu turētāja pārstāvim
M.ZUSTAM un pašvaldības revidentam Z.ZABLUDOVSKIM.

5.§
Grozījumi Saldus novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā (sēdes
protokols nr.9.; 18.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres”
Nr.84488/5439/VNPP rekultivācija” iesniegumu”
Atbilstoši 30.06.2008. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” sagatavots projekta „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres”
Nr.84488/5439/VNPP rekultivācija” pieteikums. Projekta kopējais budžets ir 114 346,39 Ls, kas
ir arī projekta kopējās attiecināmās izmaksas. Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada septembris –
2014.gada aprīlis.
Projekta īstenošanai paredzēts avansa maksājums līdz 20%. Projekta finansēšanas kārtību
nosaka Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts
budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
Grozīt Saldus novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma (sēdes
protokols nr. 9; 18.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus
novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres” Nr.84488/5439/VNPP
rekultivācija” iesniegumu” 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 95 000,00 Ls (deviņdesmit pieci tūkstoši
lati 00 santīmi) saņemot to 2013.gadā - Ls 50 000.00 un 2014.gadā - Ls 45 000.00
apmērā ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem, saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas
grafiku Saldus novada pašvaldības projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Saldus novada Ezeres pagasta izgāztuves „Vecās grantsbedres”
Nr.84488/5439/VNPP rekultivācija” realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.”
Lēmumu nosūtīt Finanšu un Attīstības nodaļām.
6.§
Grozījumi Saldus novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā (sēdes
protokols Nr.9; 19.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi” Nr.84828/1431/VNPP
rekultivācija” iesniegumu”
Atbilstoši 30.06.2008. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” sagatavots projekta „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi”
Nr.84828/1431/VNPP rekultivācija” pieteikums. Projekta kopējais budžets ir 60180,98Ls,

projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 59359,68Ls, neattiecināmās izmaksas ir 821,30Ls.
Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada septembris – 2014.gada aprīlis.
Projekta īstenošanai paredzēts avansa maksājums līdz 20%. Projekta finansēšanas kārtību
nosaka Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts
budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
Grozīt Saldus novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā (sēdes
protokols Nr.9; 19.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus
novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi” Nr.84828/1431/VNPP
rekultivācija” iesniegumu” 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 50 100,00 Ls (piecdesmit tūkstoši simts lati
00 santīmi) saņemot to 2013.gadā - Ls 30 000.00 un 2014.gadā - Ls 20 100.00
apmērā ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem, saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas
grafiku Saldus novada pašvaldības projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Saldus novada Rubas pagasta izgāztuves „Mēra kapi”
Nr.84828/1431/VNPP rekultivācija” realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.”
Lēmumu nosūtīt Finanšu un Plānošanas nodaļām.

7.§
Grozījumi Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā (sēdes
protokols nr. 18; 24.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” Nr.84768/1469/VNPP
rekultivācija” iesnieguma precizēšanu”
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.07.2012. lēmumam Nr.588 ir
precizēts 30.06.2008. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” sagatavots projekta „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi”
Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija” pieteikums. Projekta kopējais budžets ir
LVL 61 769,18,
projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 61 015,54, neattiecināmās izmaksas LVL 753,64.
Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada septembris – 2014.gada aprīlis.
Projekta īstenošanai paredzēts avansa maksājums līdz 20%. Projekta finansēšanas kārtību nosaka
Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta
līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai,
kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS,

I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
Grozīt Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā (sēdes
protokols nr.18; 24.§) „Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi” Nr.84768/1469/VNPP
rekultivācija” iesnieguma precizēšanu”” 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz LVL 51 397.00 (piecdesmit viens tūkstotis
trīs simti deviņdesmit septiņi lati 00 santīmi), saņemot to 2013.gadā - Ls 39 043.08
un 2014.gadā - Ls 12 353.92 apmērā līdz 20 gadiem, saskaņā ar iesniegto kredīta
atmaksas grafiku Saldus novada pašvaldības projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Saldus novada Pampāļu pagasta izgāztuves „Pampāļi”
Nr.84768/1469/VNPP rekultivācija” realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.”
Lēmumu nosūtīt: Attīstības un Finanšu nodaļām.

8.§
Par SIA „Sadus komunālserviss” dalību projektā „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai’’
Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris iesniedz projekta iesniegumu
Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2007-2013. Projekta nosaukums
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai”.
Projekta budžeta daļa, kas attiecas uz Saldus novadu – EUR 25 000 jeb LVL 17 570,10.
85% no projekta attiecināmajām izmaksām tiek līdzfinansēti no Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas.
Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.
Projekta mērķis ir ēku ūdens ievada ūdensskaitītāju aprīkošana ar attālinātās nolasīšanas
sistēmu, ar kuru rādījumus var nolasīt uzņēmuma birojā. Sistēmas papildus iespēja ir veikt
nepārtrauktu spiediena kontroli dažādās pilsētas vietās un līdz ar to ātrāk reaģēt uz avārijām
ūdensvada tīklā. Projektā plānots aprīkot 140 ūdensskaitītājus.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
1. Akceptēt, ka SIA „Saldus komunālserviss” projektā „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai” piedalās kā partneris.
2. Pieņemt zināšanai, ka SIA „Saldus komunālserviss” nodrošina no saviem
budžeta līdzekļiem finansējumu 15% apmērā no projekta kopīgās budžeta daļas,

kas attiecas uz Saldus novadu, kā arī sedz finansējumu projekta finanšu plūsmas
nodrošināšanai.
9.§
Par pārstāvi dalībai Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē
Kurzemes plānošanas reģions ar 2013.gada 7.jūnija vēstuli aicināja Saldus novada pašvaldību
izvirzīt pārstāvi dalībai Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē. Iepriekšējā
sasaukumā Saldus novada pašvaldību konsultatīvajā padomē pārstāvēja domes deputāts Dzintars
RUPEIKS, kurš atteica savu dalību norādītajā konsultatīvajā padomē esošajā sasaukumā. Vēlmi
darboties Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē izteica domes priekšsēdētājas
vietnieks Didzis KONUŠEVSKIS.
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” 8.¹ panta 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.
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 pārstāvja dalību Ventas upju
baseinu apgabala konsultatīvajā padomē. Didzis KONUŠEVSKIS iesniegumā apliecina, ka
minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta 4¹
daļā ir noteikts, ka „(41) Ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu
valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī
ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas
atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus
izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā. Amatu
savienošanas atļauju var atcelt saskaņā ar šā panta sesto daļu.”. Līdz ar to, novada dome,
pieņemot lēmumu par amatpersonas deleģējumu dalībai Ventas upju baseinu apgabala
konsultatīvajā padomē, vienlaicīgi ir tiesīga arī lemt par atļaujas došanu amatu savienošanai.
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 un 4.¹ daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Reģionālās
attīstības likuma 17.panta pirmo daļu,

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

1. Deleģēt dalībai Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku Didzi KONUŠEVSKI.
2. Atļaut Didzim KONUŠEVSKIM savienot Saldus novada domes
priekšsēdētājas vietnieka amatu ar darbību Ventas upju baseinu apgabala
konsultatīvajā padomē.
3. 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.

