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.9
2015.gada 9.jūnijā

Saldū

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projektu „Izglītība un IKT – kur dodas skolotāji?”.
2. Par grozījumiem Saldus novada domes 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumā
„ Par finanšu līdzekļu ieguldījumu SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
pamatkapitālā”.
3. Par Brīvības un Dzirnavu tranzīta ielu posmu seguma atjaunošanas darbu
finansējumu.
1.§
Par projektu „Izglītība un IKT – kur dodas skolotāji?”
(iesniedz: I.RASSA, domes priekšsēdētāja;
ziņo: E.ĶUZIS, attīstības nodaļas vadītājs)
Saldus novada pašvaldība 2015.gada 4.martā ir iesniegusi projekta „Izglītība un IKT – kur dodas
skolotāji?” iesniegumu Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmā
Erasmus+, mācību mobilitātes (KA1), kuru mērķi ir piedāvāt skolu pedagoģiskajam
personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs; uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā
personāla metodiskās zināšanas un prasmes; veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām
Eiropā. 2015.gada 21.maijā saņemts Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums Nr. 8.3-1/2649
apstiprināt projekta pieteikumu, piešķirot finansējumu 3210,00 EUR apmērā.
Projektu īsteno: Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Pampāļu
pamatskolu (profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programma, padziļināti apgūst IKT)
un Saldus Vakara vidusskolu (tālmācības programma)
Projekta īstenošanas laiks:
1 gads: 2015.gada 1.jūnijs – 2016.gada 1.jūnijs.
Projekta aktivitāte:
dalība Eiropas tīklojuma EcoMedia 10.konferencē „Education & ICT- Where do
Teachers Go?” 2015.gada 9.-13.novembrī, Zagrebā, Horvātijā
Projekta budžets:
Kopējās izmaksas: 3210,00 euro
Erasmus+ finansējums: 100%
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Uzsākot projektu, tiek saņemti 80% no programmas Erasmus+ finansējuma. Līdz ar to naudas
plūsmas nodrošināšanai nepieciešami 20% jeb 642,00 EUR no 2015.gada projektu budžeta.

Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzieniem – 1.1.1. paaugstināt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās
izglītības pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, A.HERINGS, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta „Izglītība un IKT – kur
dodas skolotāji?” īstenošanu programmā Erasmus+.
2. Piešķirt finansējumu 642,00 euro naudas plūsmas nodrošināšanai no
2015.gada projektu budžeta līdzekļiem.
Lēmumu nosūtīt: Attīstības un Finanšu nodaļai un Izglītības pārvaldei.

2.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumā „
Par finanšu līdzekļu ieguldījumu SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
pamatkapitālā”
(iesniedz: I.RASSA, domes priekšsēdētāja;
ziņo: D.ŠLANKA, finanšu nodaļas vadītāja)
Ar Saldus novada domes 30.04.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 61.§) tika nolemts:
1. Ieguldīt finanšu līdzekļus 98646.98 euro (deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti
četrdesmit seši euro 98 centi) apmērā SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”,
vien.reģ.Nr.48503000219, pamatkapitālā projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
realizācijai.
2. Uzdot Saldus novada domes priekšsēdētājai - SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”,
vien.reģ.Nr.48503000219, kapitāla daļu turētāja pārstāvim organizēt dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistra iestādē SIA „SALDUS
KOMUNĀLSERVISS”, vien.reģ.Nr.48503000219, pamatkapitāla palielināšanai, veicot lēmuma
1.punktā minēto finanšu ieguldījumu.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
59.panta otro daļu noteikts, ka „Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro”, līdz ar
to pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitālu var palielināt tikai par summu, kas izteikta
veselos euro.
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
59.panta otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, A.HERINGS, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

Grozīt Saldus novada domes 2015.gada 30.aprīļa domes sēdes lēmuma „Par
finanšu līdzekļu ieguldījumu SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
pamatkapitālā” (protokols Nr. 7, 61.§) 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1. Ieguldīt finanšu līdzekļus 98647.00 euro (deviņdesmit astoņi tūkstoši
seši simti četrdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā SIA „SALDUS
KOMUNĀLSERVISS”, vien.reģ.Nr.48503000219, pamatkapitālā projekta „Saldus
ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācijai.”.
Lēmums nosūtāms SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Dzirnavu iela 31, Saldus, LV 3801;
Pašvaldības administratīvajai un finanšu nodaļām

3.§
Par Brīvības un Dzirnavu tranzīta ielu posmu seguma atjaunošanas darbu
finansējumu
(iesniedz: I.RASSA, domes priekšsēdētāja;
ziņo: E.ĶUZIS, attīstības nodaļas vadītāja;
izsakās: A.HERINGS, I.KĻAVA, I.RASSA)
Saldus novada pašvaldībai ir izstrādāts seguma atjaunošanas darbu projekts Brīvības,
Dzirnavu tranzīta ielu posmiem. Minētie posmi iekļauti valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri –
Saldus – Ezere maršrutā no km 3,46 līdz km 5,1.
Saskaņā ar LR Satiksmes ministrijas 23.05.2014. vēstuli Nr. 04-02/2172 „Par tranzīta
ielas Saldus pilsētā atjaunošanu”, kas reģistrēta Saldus novada pašvaldības lietvedības sistēmā
26.05.2014. ar Nr.1696, Saldus novada pašvaldībai līdz 01.08.2014. jāiesniedz nepieciešamā
dokumentācija.
Saskaņā ar kārtību, kādā pašvaldības var pieteikties un saņemt līdzfinansējumu pilsētu
tranzīta ielu atjaunošanai, kas noteikta Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,
Saldus novada pašvaldībai Brīvības, Dzirnavu tranzīta ielas posmu darbiem jānodrošina
finansējums 20% apmērā.
Atjaunošanas darbus plānots veikt 2015.gadā.
Saskaņā ar iepirkuma konkursa idNr.SNP 2015/16 piedāvājumu darbu veikšanai
nepieciešami 647777,77 euro.

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, U.FELDMANIS, A.HERINGS, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, I.RASSA,
Dz.RUPEIKS, M.SPUNDIŅA, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt seguma atjaunošanas darbus Brīvības, Dzirnavu tranzīta ielu
posmiem šādu finanšu plānu 2015.gadā:
Kopējais budžets
647 777,77 euro;
Pašvaldības finansējums
129 555,55 euro;
Līdzfinansējums no valsts budžeta 411 000,00 euro;
Aizņēmums
107 222,22 euro.

2. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 110 000,00 (viens simts desmit tūkstoši
euro) euro apmērā līdz 20 gadiem, to izlietojot 2015.gadā un atmaksu veikt no
2016.gada saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas grafiku no Valsts kases ar tās
noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
3. 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.
4. Kredīta atmaksu garantēt ar Saldus novada domes pamatbudžeta
līdzekļiem.
5. Atcelt Saldus novada domes ārkārtas 2014.gada 22.jūlija sēdes lēmumu
Brīvības un Dzirnavu tranzīta ielu posmu periodiskās uzturēšanas darbu
finansējumu (sēdes protokols Nr.10; 2.§).

