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.8
Saldū

2016.gada 29.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projektu “Saredzi citādāk” (“See Another Way”).
2. Par projektu “Izbaudi Ventu” (“Visit Venta”).
3. Par projektu “Reģionālās uzņēmējdarbības palielināšana, izmantojot
pārrobežu sadarbības iespējas” (“Boost Regional Entrepreneurship by
Enabling Cross Boarder Cooperation”).
4. Par grozījumiem Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlija sēdes
lēmumā “Par projektu “Dabas tūrisma attīstība pie Sātiņu
ūdenskrātuves””.
5. Par Jaunauces muižas pils ēkas, Jaunauces pag., Saldus nov.,
nedzīvojamo telpu patapinājumu biedrībai “Mēs Jaunaucei”.
6. Par mantas dāvinājuma pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”
pieņemšanu no SIA „Eu.Promotions Baltic”.
1.§
Par projektu “Saredzi citādāk” (“See Another Way”)
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija kā vadošais partneris sadarbībā ar Saldus novada
pašvaldību, Liepājas pilsētas domi, Rojas novada pašvaldību, Klaipēdas sociālā atbalsta
centru un Kretingas pašvaldību gatavo projekta pieteikumu “Saredzi citādāk” (angļu valodā
“See Another Way”) pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības programmā 2014.2020, prioritātē Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums.
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 5.augusts
Projekta mērķis: Veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot
personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts – 2019. gada 28.februāris
Projekta aktivitātes:
1. Sociālo darbinieku un citu speciālistu kompetences uzlabošana – apmācības par darbu ar
personām ar redzes traucējumiem un neredzīgajiem (organizē Kurzemes plānošanas reģions);
2. Sadarbības tīkla izveide – pieredzes apmaiņa par darbu ar personām ar redzes traucējumiem
un neredzīgajiem (organizē Kurzemes plānošanas reģions);
3. Informatīvie pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai (organizē katrs partneris savā
novadā);
4. Infrastruktūras, aprīkojuma un pakalpojumu uzlabošana personām ar redzes traucējumiem
un neredzīgajiem (Saldū tiks uzstādīts interaktīvs āra stends, kas pielāgots arī cilvēkiem ar

redzes traucējumiem; tiks iegādāta datortehnika ar speciālām programmatūrām un
pielāgojumiem cilvēkiem ar redzes problēmām – atradīsies Sociālajā dienestā un Dienas
centrā; tiks uzlabota pašvaldības mājas lapa);
5. Sociālo pakalpojumu dažādošana personām ar redzes traucējumiem un neredzīgajiem
(piem. sporta un izglītojošas nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem un viņu vecākiem,
atbalsta grupas, dažādu prasmju apguves nodarbības u.tml.);
6. Informācijas un publicitātes pasākumi (organizē Kurzemes plānošanas reģions).
Projekta budžets:
SNP plānotais projekta kopējais budžets – 75 633.00 euro.
Sadarbības partneru līdzfinansējums – 15% apmērā.
SNP plānotā finansējuma daļa – 11 344.95 euro.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešams 100% SNP plānotais finansējums jeb 75
633.00 euro. ERAF finansējums pakāpeniski tiek atmaksāts pēc atskaišu apstiprināšanas.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzienam – Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana:
1.2.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī pilnveidot sociālo
pakalpojumu kvalitāti;
1.2.3. Veicināt sociālo riska grupu nodarbinātību un sociālās atstumtības mazināšanu.

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Saredzi citādāk” (angļu valodā “See Another Way”)
pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības programmā 2014.-2020.
2. Projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā nodrošināt 75 633.00 euro
naudas plūsmas nodrošināšanai un t.sk. Saldus novada pašvaldības finansējuma
daļu 11 344.95 euro apmērā no Saldus novada pašvaldības 2017. un 2018.gada
projektu budžeta.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai; Saldus TIKS centram.

2.§
Par projektu “Izbaudi Ventu” (“Visit Venta”)
Ventas Reģionālā parka direktorāts (LT) kā vadošais partneris sadarbībā ar Saldus novada
pašvaldības aģentūru „SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA
CENTRS” (Saldus TIKS centrs) un citiem partneriem Latvijā un Lietuvā gatavo projekta
„Izbaudi Ventu” (angļu valodā “Visit Venta”) pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas
sadarbības programmā 2014.-2020, prioritātē Ilgtspējīga un tīra vide.
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 5.augusts
Projekta īstenošanas laiks:
2017.-2018.g.
Projekta aktivitātes Saldus novadā:

Divu atpūtas vietu pie Ventas – Nīgrandē un Kalnos, labiekārtošana. Katrā vietā plānots
ierīkot atpūtas vietu ar peldvietu un piekļuvi laivām, uzstādīt lielformāta informatīvos stendus
no metāla ar informāciju par konkrēto atrašanās vietu, par Ventas upi un karti, kur būtu
norādītas vēl citas atpūtas vietas pie Ventas. Atpūtas vietās plānots uzstādīt solus, galdus ar
nojumi, tualetes un atkritumu tvertnes.
Projekta budžets:
Saldus TIKS centrs plānotais projekta kopējais budžets – 31227,35 euro.
ERAF max finansējums vienam projektam – 1 000 000 euro, 85% apmērā.
Sadarbības partneru līdzfinansējums – 15% apmērā.
Saldus novada pašvaldības plānotā finansējuma daļa – 4684,10 euro.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešams 100%
Saldus TIKS centrs plānotais
finansējums jeb 31227,35 euro. ERAF finansējums pakāpeniski tiek atmaksāts pēc atskaišu
apstiprināšanas.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzienam – Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana:
1.5.2. Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un objektu infrastruktūru.

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Izbaudi Ventu” (angļu valodā “Visit Venta”)
pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības programmā 2014.-2020.
2. Projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā nodrošināt 31227,35 euro
naudas plūsmas nodrošināšanai un līdzfinansējumu 4684,10 euro apmērā no
Saldus novada pašvaldības 2017. un 2018.gada projektu budžeta.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai; Saldus TIKS centram.

3.§
Par projektu “Reģionālās uzņēmējdarbības palielināšana, izmantojot
pārrobežu sadarbības iespējas” (“Boost Regional Entrepreneurship by
Enabling Cross Boarder Cooperation”)
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”
2016.gada 26.jūlija vēstuli Nr. 2016/07-26N.
Pašvaldības aģentūra “Rietavas tūrisma un biznesa informācijas centrs” (LT) sadarbībā ar
biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, kuras uzdevums un mērķis ir atbalstīt jau
izveidotus vai topošos uzņēmumus ar skaidri definētu un pamatotu biznesa modeli (biznesa
plānu), kā arī ar Klaipēdas valsts universitāti un Talsu novada pašvaldībām gatavo projekta
“Reģionālās uzņēmējdarbības palielināšana, izmantojot pārrobežu sadarbības iespējas” (angļu
valodā “Boost Regional Entrepreneurship by Enabling Cross Boarder Cooperation”)
iesniegumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības programmā 2014-2020, prioritātē
Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana.
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 5.augusts
Projekta īstenošanas laiks:
2017.-2018.g.
Projekta aktivitātes:

1. Saldus Biznesa skolas izveide un uzturēšana. Paredzēts, ka Saldus Biznesa skola būs
bezmaksas un nodrošinās:
1.1. Biznesa ideju autoru apmācību, konsultēšanu un izvērtēšanu;
1.2. Pēc vajadzības tiks nodrošināta mentoru piesaiste Biznesa ideju autoriem. Par mentoriem
tiks piesaistīti uzņēmēji un vispāratzīti eksperti;
1.3. Projekta ietvaros tiks nodrošināta arī studentu un citu ieinteresēto personu piekļūšana t.s.
“Free Open” darbnīcām, kas tiks iekārtotas par projektā paredzēto finansējumu;
1.4. Saldus Biznesa skolas klientu reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā (ja tas jau nav veikts
iepriekš) un komersantu darbības uzsākšana.
2. Biznesa kontaktu pasākumu “Kafija ar ekspertu” organizēšana. Tiks iesaistīti arī eksperti
no Lietuvas.
3. Vasaras biznesa skolas jauniešiem (no Lietuvas un Latvijas LAT-LIT teritorijas)
organizēšana Saldū. Biznesa skolas ietvaros plānots iegādāties pamatlīdzekļus, kuri pēc
projekta īstenošanas tiks nodoti Saldus novada pašvaldības īpašumā – vairākas teltis
pasākumiem, 8 galdi un krēsli, 10 āra sildītāji, 20 sēžammaisi.
4. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt pētījumu par Saldus novada biznesa vidi un tās attīstības
iespējām. Šo pētījumu kopā ar izstrādātajiem ieteikumiem ir paredzēts nodot Saldus novada
pašvaldības īpašumā, un turpmāk tas var tikt izmantots novada biznesa vides attīstības
stratēģijas izstrādei.
Projekta budžets:
Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” plānotais kopējais budžets – 106 400,30
euro.
Sadarbības partneru finansējums – 15% apmērā.
Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” plānotais finansējums – 15960,00 euro.
Biedrība lūdz Saldus novada pašvaldību segt finansējuma daļu 50% jeb 7980,- euro apmērā.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešams 100% biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju
Klasteris” plānotais finansējums jeb 106 400,30 euro. ERAF finansējums pakāpeniski tiek
atmaksāts pēc atskaišu apstiprināšanas.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzienam – Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana:
1.1.3. Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības izglītības programmas, jaunu prasmju apguvi
nodarbinātības paaugstināšanai.

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Reģionālās uzņēmējdarbības palielināšana,
izmantojot pārrobežu sadarbības iespējas” (angļu valodā “Boost Regional
Entrepreneurship by Enabling Cross Boarder Cooperation”) pieteikumu Latvijas
Lietuvas pārrobežas sadarbības programmā 2014.-2020.
2. Projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā nodrošināt 106 400,30
euro naudas plūsmas nodrošināšanai un t.sk. līdzfinansējumu 7980,- euro
apmērā no Saldus novada pašvaldības 2017. un 2018.gada projektu budžeta.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai; Biedrībai “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”.

Domes deputāts Māris ZUSTS lūdz uz kārtējo finanšu komitejas sēdi sagatavot
informāciju par projektu līdzfinansējumam plānotajiem līdzekļiem nākamajiem
gadiem (2017.; 2018.).
4.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlija sēdes lēmumā
“Par projektu “Dabas tūrisma attīstība pie Sātiņu ūdenskrātuves””
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju un citiem
partneriem Latvijā un Lietuvā gatavo projekta „Dabas tūrisms visiem” (angļu valodā
“Introducing nature tourism for all”) pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības
programmā 2014.-2020, prioritātē Ilgtspējīga un tīra vide.
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 5.augusts
Projekta īstenošanas laiks:
01.03.2017.-28.02.2019.
Projekta aktivitātes Saldus novadā:
Putnu vērošanas torņa izbūve pie Sātiņu ūdenskrātuves.
Projekta budžets:
Saldus novada pašvaldības plānotais projekta kopējais budžets – 44108,27 euro.
ERAF max finansējums vienam projektam – 1 000 000 euro, 85% apmērā.
Sadarbības partneru līdzfinansējums – 15% apmērā.
Saldus novada pašvaldības plānotā finansējuma daļa – 6616,25 euro.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešams 100% Saldus novada pašvaldības plānotais
finansējums jeb 44108,27 euro. ERAF finansējums pakāpeniski tiek atmaksāts pēc atskaišu
apstiprināšanas.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzienam – Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana:
Prioritāte 1.5. Atpūtas un tūrisma iespēju pilnveidošana
Rīcības virziens 1.5.1. Veicināt efektīvu dabas vērtību saglabāšanu un apsaimniekošanu
Rīcība R-1.5.1.-4 Saldus novada īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas
pasākumi.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmuma “Par
projektu “Dabas tūrisma attīstība pie Sātiņu ūdenskrātuves”” (sēdes protokols
Nr. 7 14.§) 1. un 2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā:
1. Atbalstīt projekta „Dabas tūrisms visiem” (angļu valodā “Introducing
nature tourism for all”) pieteikumu Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības
programmā 2014.-2020.
2. Projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā nodrošināt 44108,27 euro
naudas plūsmas nodrošināšanai, t.sk. Saldus novada pašvaldības finansējuma

daļu 6616,25 euro apmērā no Saldus novada pašvaldības 2017. un 2018.gada
projektu budžeta.
Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai; Novadnieku pagasta pārvaldei.

5.§
Par Jaunauces muižas pils ēkas, Jaunauces pag., Saldus nov., nedzīvojamo
telpu patapinājumu biedrībai „Mēs Jaunaucei”
Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde (turpmāk
tekstā – Pārvalde) 12.07.2016. ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr.9-13/153 reģistrējusi
08.07.2016. biedrības “Mēs Jaunaucei”, reģistrācijas Nr. 40008112564, (turpmāk tekstā –
Biedrība) iesniegumu Nr.2/2016 ar lūgumu piešķirt biedrībai „Mēs Jaunaucei”, bezatlīdzības
lietošanā divas neapdzīvojamās telpas (gleznu istabu un ēdamzāli) Jaunauces muižas pils ēkas
1.stāvā, jo Biedrībai tās nepieciešamas projekta “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai Jaunauces pilī” (Eiropas Savienības atklāta projektu iesnieguma konkursa lauku
attīstībai 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Saldus rajona attīstības biedrības 2.rīcība “Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas
potenciāla attīstības iniciatīvām” ietvaros) īstenošanai. Projektā plānots veikt abu telpu
restaurācijas darbus (logu, durvju, krāsns, parketa u.c. atjaunošanas darbi). Telpas tiek
izmantotas dažādām kultūras un mūžizglītības aktivitātēm Saldus novada iedzīvotājiem un
novada apmeklētājiem.
Jaunauces pils muiža pieder Saldus novada pašvaldībai, tās juridiskā adrese” “Jaunauces
muiža”, Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov., LV-3893. Minētais nekustamais īpašums
reģistrēts Jaunauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000452969, nekustamā
īpašuma kadastra Nr.8456 004 0102.
Izskatot biedrības “Mēs Jaunaucei” iesniegumu ar vēlmi, piedalīties atklāta projektu
iesniegumu konkursā aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, iesniedzot
pieteikumu LAD, saskaņā ar Ministru Kabineta 31.10.2015. noteikumu Nr.590 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” 44.3.punktu nomas
vai patapinājuma līguma termiņam jābūt 7 gadi projekta iesnieguma iesniegšanas dienā,
konstatēts:
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1. Nekustamais īpašums „“Jaunauces muiža”, Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov.,
kadastra Nr.8448 006 0308 sastāv no zemes vienības 7,331 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8456 004 0102, uz kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 8456 004 0102 001;
2. Saldus novada pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības apsaimniekotājs
Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde neiebilst, ka Biedrībai” tiek nodotas
patapinājumā nekustamā īpašuma 1.stāvā divas nedzīvojamās telpas.
3. Biedrība „Mēs Jaunaucei” reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 13.03.2007.
Biedrības mērķi ir veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Jaunauces pagastā un aktivizēt
Jaunauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai, veicināt kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Jaunauces pagastā.
4. Ar VID 25.02.2011. lēmumu Nr.8.14-4/13414 biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss (statuss spēkā no 04.03.2011.).
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu: “atvasināta publiska persona var nodot savu mantu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai”.

Ņemot vērā minēto, izvērtējot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu un Civillikuma
ceturtās daļas Saistību tiesības otrās apakšnodaļas pantus,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā) biedrībai „Mēs
Jaunaucei”, reģistrācijas Nr.40008112564, divas nedzīvojamās telpas (gleznu
istabu un ēdamzāli) Jaunauces muižas pils ēkas 1.stāvā, juridiskā adrese:
“Jaunauces muiža”, Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov., LV-3893, 76,7 m²
platībā (telpu plāns pielikumā), biedrības projektā paredzēto mērķu realizēšanai.
2. Uzdot Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei slēgt
nedzīvojamo telpu patapinājuma (bezatlīdzības lietošanas) līgumu ar biedrību
„Mēs Jaunaucei”, reģistrācijas Nr. 40008112564, līgumā iekļaujot nosacījumus:
2.1. patapinājuma līguma termiņš 7 gadi, bet ne ilgāk kamēr biedrībai ir
sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
2.2. maksu par izlietoto elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem
patapinājuma ņēmējs apmaksā atbilstoši kontrolskaitītāja rādījumam vai
apstiprinātiem tarifiem;
2.3. patapinājuma ņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem uztur
patapinātās nedzīvojamās telpas kārtībā kā pienākas rūpīgam un krietnam
saimniekam.
3. Ja šī lēmuma 2.punktā minētais līgums netiek noslēgts viena mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas biedrības „Mēs Jaunaucei” vainas dēļ,
lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms Biedrībai “Mēs Jaunaucei”, “Jaunauces muiža”, Jaunauce, Jaunauces
pag., Saldus nov., LV-3893, Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei, Attīstības un
Finanšu nodaļām

6.§
Par mantas dāvinājuma pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”
pieņemšanu no SIA „Eu.Promotions Baltic”
Saldus novada pašvaldība 2016.gada 14.jūlijā saņēma un lietvedībā ar Nr.2747
reģistrēja Saldus novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”, izglītības
iestādes reģ.Nr.4101901611, iesniegumu novada domei ar līgumu- atļaut pirmskolas izglītības
iestādei “Pasaciņa” pieņemt no SIA “Eu.Promotions Baltic”, reģ.nr. 40103168746, mantisko
dāvinājumu, kas izsakās naudā 2470,82 euro apmērā. Kā pamatojumu savam iesniegumam
pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” klāt pievienojusi 2016.gada 9.marta Saldus novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” noslēgto Ziedojuma līguma
Nr.ZL614/2016 ar SIA “Eu.Promotions Baltic”, reģ.Nr. 40103168746, par mantas
dāvinājuma saņemšanu kopiju un 2016.gada 6.jūnijā parakstītā dāvināto mantu nodošanaspieņemšanas akta kopiju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu un saskaņā
ar Saldus novada domes Saistošo noteikumu Nr.24 „Par finanšu līdzekļu vai mantas

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta
iestādēs” 2., 10. un 11.punktiem,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA M.ZUSTS); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pieņemt mantas (portatīvos datorus 5 gb, sienas karti “Latvijas daba”
1 gb., kinētiskās smiltis 3 komplekti ) dāvinājumu (ziedojumu) Saldus novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” EUR 2470,82 (divi
tūkstoši četri simti septiņdesmit euro 82 centi) apmērā no SIA “Eu.Promotions
Baltic”, reģ.Nr. 40103168746.
2. Akceptēt Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” vadītājas 2016.gada 9.martā noslēgto Ziedojuma līgumu
Nr.ZL614/2016.
3. Lēmuma izpildes kontroli par mantiskā dāvinājuma izlietošanu uzdot
Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājai
Ilzītei BULAVAI.
Lēmums nosūtāms: Saldus novada pašvaldības PII “Pasaciņa” un Finanšu nodaļai

