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.6
Saldū

2014.gada 8.maijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas
rekonstrukcijai.
2. Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu Pampāļu pamatskolas pirmsskolas
izglītības grupu ēkas rekonstrukcijai.
3. Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu Saldus Sporta skolas stadiona
rekonstrukcijai.
4. Par grozījumiem Saldus novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu Avotu ielā 12A, Saldū nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
5. Par zemes gabal „Rūmnieki”, Novadnieku pag. daļas iznomāšanu.
6. Par grozījumiem 2014.gada 28.janvāra Saistošos noteikumos Nr.5 „Par
Saldus novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”.

1.§
Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēkas
rekonstrukcijai
Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” ietverti nosacījumi pašvaldību kredītu ņemšanai
izglītības iestāžu investīciju projektiem. 2008.gada 25.marta MK noteikumos Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” ietverti nosacījumi kredītu saņemšanas kārtībai.
Saldus novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam rīcību un investīciju plāna prioritāri
īstenojamo projektu sarakstā ietverta Lutriņu pamatskolas sporta angāra ēka.
Ir apzināti veicamie darbi un izmaksas sporta angāra ēkai – 284 576,00 euro.
Plānotais finansējums ietver ēkas jumta remontu, fasādes siltināšanu, logu, durvju nomaiņu un
iekšējo inženiertīklu sakārtošanu.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 284 576,00 euro (divi simti astoņdesmit četri
tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro 00 centi) apmērā līdz 20 gadiem,

aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016.gada martu, Lutriņu pamatskolas
sporta angāra ēkas rekonstrukcijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas
procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta
nosacījumiem, kas tiks izlietots:
1.1. 2014.gadā – 284 576,00 euro.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām

2.§
Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu Pampāļu pamatskolas pirmsskolas izglītības
grupu ēkas rekonstrukcijai
Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” ietverti nosacījumi pašvaldību kredītu ņemšanai
izglītības iestāžu investīciju projektiem. 2008.gada 25.marta MK noteikumos Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” ietverti nosacījumi kredītu saņemšanas kārtībai.
Saldus novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam rīcību un investīciju plāna prioritāri
īstenojamo projektu sarakstā ietverta Pampāļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu ēka.
Ir apzināti veicamie darbi un izmaksas – 62 607,00 euro.
Plānotais finansējums ietver ēkas jumta nomaiņu un bēniņu siltināšanu.

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 62 607,00 euro (sešdesmit divi tūkstoši seši
simti septiņi euro 00 centi) apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas
atmaksu sākot ar 2016.gada martu, Pampāļu pamatskolas pirmsskolas izglītības
grupu ēkas rekonstrukcijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas
procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta
nosacījumiem, kas tiks izlietots:
1.1. 2014.gadā – 62 607,00 euro.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām

3.§
Par ilgtermiņa kredītu ņemšanu ņemšanu Saldus Sporta skolas stadiona
rekonstrukcijai
Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.pantā ietverti nosacījumi pašvaldību kredītu
ņemšanai izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai. Kārtību, kādā pašvaldības var saņemt
kredītu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
Ir sagatavota tehniskā dokumentācija par veicamajiem darbiem un izmaksām, kas sastāda
3 872 196.00 euro .

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
V.DRUKOVSKIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 3
deputāti (A.CEĻAPĪTERS R.DONIŅŠ M.MEDNIS), Saldus novada dome
nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 3 872 196.00 euro (trīs miljoni astoņi simti
septiņdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro 00 centi) apmērā līdz
25 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016.gada martu , Saldus
Sporta skolas stadiona rekonstrukcijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta
atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem
kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots:
1.1. 2014.gadā – 1 936 098.00 euro;
1.2. 2015.gadā - 1 936 098.00 euro.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt Saldus novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
Lēmumu nosūtīt: Finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai, Saldus Sporta skolai.

4.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu Avotu ielā 12A, Saldū nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
Saldus novada domes 28.11.2013. sēdē tika pieņemts lēmums „Par nedzīvojamo telpu
Avotu iela 12A, Saldū nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (protokols Nr.23, 17.§), ar kuru
Biedrībai „Vecāku klubiņš Kodols”” nodots bezatlīdzības lietošanā Mūzikas un Mākslas skolas
ēkas 1.stāvā daļu no telpas Nr.6 un Nr.31 ar mērķi – Mobilās rotaļlietu bibliotēkas un pagaidu
rotaļu telpas izvietošanai un darbībai, slēdzot Nedzīvojamo telpu patapinājuma līgumu uz vienu
gadu.
Saldus novada pašvaldībā 07.05.2014. saņemts minētās biedrības 29.04.2014. iesniegums
Nr.2 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr.1461) ar lūgumu pārskatīt Saldus novada
domes 28.11.2013. sēdes lēmuma (protokols Nr.23, 17.§) 2.1.punktu attiecībā uz patapinājuma
līguma termiņu, nosakot to uz 7 (septiņiem) gadiem, t.i., līdz 2018.gada 31.decembrim.

Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1. Biedrība „Vecāku klubiņš Kodols”” kopš 2011.gada īsteno ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda līdzfinansētu projektu „Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu
nomas Saldus novada iedzīvotājiem.
2. Projekta kontrolējošā institūcija – Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde biedrībai ir norādījusi, ka viens no projekta īstenošanas nosacījumiem
ir – telpu nomas līgumam jābūt ne mazākam kā uz 7 gadiem arī telpu maiņas gadījumā.
3. Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas saskaņā ar Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas
2.1punktu un 6.1panta otro daļu pieļauj pašvaldībai nodot mantu bezatlīdzības lietošanā līdz 12
gadiem (piemērojot analoģiju ar mantas iznomāšanas nosacījumiem).
Ņemot vērā minēto, izvērtējot lietderības apsvērumus un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
1. Grozīt Saldus novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmuma
lēmums „Par nedzīvojamo telpu Avotu iela 12A, Saldū nodošanu bezatlīdzības
lietošanā” (protokols Nr.23, 17.§) 2.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„2.1. līguma termiņš noteikts līdz 2018.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk
kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.”.
2. Slēgt ar Biedrību Vienošanos par grozījumiem noslēgtajā Nedzīvojamo
telpu patapinājuma līgumā attiecībā uz līguma termiņu.
3. Pilnvarot Saldus mūzikas skolas direktoru Saldus novada pašvaldības
vārdā slēgt ar Biedrību Vienošanos par grozījumiem noslēgtajā Nedzīvojamo telpu
patapinājuma līgumā attiecībā uz līguma termiņu.
4. Ja Vienošanās par grozījumiem Nedzīvojamo telpu patapinājuma līgums
netiek noslēgta mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Biedrības vainas
dēļ, lēmums zaudē spēku.
Lēmums nosūtāms ….; Saldus mūzikas skolai; Pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai.

5.§
Par zemes gabala „Rūmnieki”, Novadnieku pag. daļas iznomāšanu
Saldus novada pašvaldībā 14.04.2014. saņemts …. iesniegums (reģistrēts pašvaldības
lietvedības sistēmā ar Nr.1238) ar lūgumu pagarināt ar Novadnieku pagasta pārvaldi 08.05.2012.
noslēgto Zemes nomas līgumu par zemes gabala „Rūmnieki”, Novadnieku pag. daļas 0,14 ha
nomu, jo plāno iesniegt projekta pieteikumu pasākumā „Konkurenspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritoriju”, kur viens no noteikumiem – noslēgts Zemes nomas
līgums vismaz uz 7 gadiem ar tā reģistrēšanu Zemesgrāmatā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1. Īpašums neapbūvēts zemes gabals „Rūmnieki”, Novadnieku pag., Saldus nov.,
kadastra Nr.8472 004 0080, ierakstīts Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, Novadnieku pagasta
zemesgrgāmatas nodalījums Nr.1000 0050 4007.

2. 2012.gada 8.maijā Novadnieku pagasta pārvalde noslēgusi ar …. Zemes nomas līgumu
Nr.5-1.5/8 uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Novadnieku pagasta pārvaldes viedoklis – pārvalde piekrīt pagarināt noslēgto Zemes
nomas līgumu un lūdz pieņemt domes lēmumu par Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
uz 8 (astoņiem) gadiem.
Ņemot vērā minēto, izvērtējot lietderības apsvērumus un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
1. Pagarināt starp Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldi,
nod.maks.reģ.Nr.90000018213, un …., personas kods …., 2012.gada 8.maijā
noslēgto Zemes nomas līguma Nr.5-1.5/8 termiņu līdz 2022.gada 8.maijam.
2. Slēgt ar …., personas kods …., Vienošanos par grozījumiem noslēgtajā
Zemes nomas līgumā līgumā attiecībā uz līguma termiņu.
3. Pilnvarot Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāju Dinu BRĒDAVU,
personas kods …., Saldus novada pašvaldības vārdā slēgt ar …., personas kods
….., Vienošanos par grozījumiem noslēgtajā Zemes nomas līgumā attiecībā uz
līguma termiņu.
4. Ja Vienošanās par grozījumiem Zemes nomas līgumā netiek noslēgta
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas …., personas kods …., vainas dēļ,
lēmums zaudē spēku.
5. Zemes nomas līgumu par zemes gabala „Rūmnieki”, Novadnieku pag.,
Saldus nov., kadastra apzīmējums 8472 004 0080, daļas nomu var ierakstīt
Zemesgrāmatā. Nomnieks – …, personas kods …..
6. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes
vadītāju Dinu BRĒDAVU, personas kods …., pašvaldības vārdā parakstīt
Nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par Zemes nomas līguma par zemes gabala
„Rūmnieki”, Novadnieku pag., Saldus nov., kadastra apzīmējums 8472 004 0080,
daļas nomu reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Lēmums nosūtāms ….; Novadnieku pagasta pārvaldei.

6.§
Par grozījumiem 2014.gada 28.janvāra Saistošos noteikumos Nr.5 „Par
Saldus novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu- „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus …”. Saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu, pašvaldības budžets tiek apstiprināts kā saistošie noteikumi, pašvaldībai
jānosaka šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiks un tie publicējami pašvaldības mājaslapā

internetā, kā arī jānosūta minētie noteikumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹ panta trešo daļu- „Paskaidrojuma rakstu
nepievieno saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžeta apstiprināšanu,..”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS,
I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem 2014.gada
28.janvāra saistošos noteikumos Nr.5 „Par Saldus novada pašvaldības budžetu
2014.gadam”” (noteikumi pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniski parakstītus saistošos
noteikumus nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

Latvijas Republika

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

Saldū
2014.gada 8.maijā
Nr.12

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2014.gada 8.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6 6.§)

Par grozījumiem 2014.gada 28.janvāra Saistošos noteikumos Nr.5 „Par Saldus
novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

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
Finansēšana:
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
Pamatkapitāla palielināšana SIA Saldus medicīnas centrs
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa

Summa
22 312 161 euro
780 517 euro
0 euro
24 789 565 euro
23 481 689 euro
1 064 581 euro
99 601 euro

2 799 158 euro
321754 euro
590 047 euro
305 983 euro
111 741 euro
12 140 euro
21343 euro
130 7876 euro

10. Noteikt, ka pagasta pārvalžu, iestāžu, struktūrvienību un aģentūru vadītājiem ir tiesības budžetā
paredzētā darba algas fonda apjomā, noteikt amatus un atalgojumu, saskaņā ar darba likumdošanu,
atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam un Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.
Domes priekšsēdētāja

I.Rassa

