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.1
Saldū

2014.gada 14.janvārī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projekta iesniegumu „Ūdenstūrisms Cieceres upē”.
2. Par projekta iesniegumu „Apzinām vides dažādību Saldus novada četros
pagastos”.
3. Par projekta iesniegumu „Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības
nodrošināšana Saldus novadā 2014./2015.gadā”.
4. Par projekta iesniegumu „Domā citādi – dzīvo gudri!”.

1.§
Par projekta iesniegumu „Ūdenstūrisms Cieceres upē”
Biedrība „Burbuļi” sagatavojusi projekta iesniegumu „Ūdenstūrisms Cieceres upē”
Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības
projekti” projektu konkursam „ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS” aktivitātē „Atbalsts vietējām
vides iniciatīvām” 2014.gadam.
Saldus novada pašvaldība saņēmusi biedrības uzaicinājumu iesaistīties projektā kā
partnerim, lietvedības sistēmā vēstule reģistrēta 2014.gada 10.janvārī ar Nr.122.
Projekta kopējās izmaksas 7 794,24 euro, (septiņi tūkstoši deviņdesmit četri euro un 24
centi) projekta apstiprināšanas gadījumā projektam nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums
25% apmērā 1 948,56 euro (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 56 centi).
Projekta īstenošana plānota no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.decembrim
Projekta ietvaros plānots:
1. veikt niedru pļaušanu Kaļķupītē no Saldus ezera līdz Cieceres upei;
2. veikt Cieceres upes tīrīšanu no sadzīves atkritumiem;
3. veikt labiekārtošanas darbus (dabas takas un ugunskura vietas izveide, soliņu,
atkritumu urnu un laivu piestātnes ar laipu izvietošana) Cieceres upes krastā Jelgavas ielā 6,
Saldū.
Papildinformācija: Saldū, Jelgavas ielā 6 zemes gabalam ar kadastra Nr.84010080130
īpašnieks Saldus novada pašvaldība un zemes gabalam ar kadastra Nr.84010080116 īpašnieks
Saldus Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā Draudze, Saldus novada pašvaldībai zemes nomas
līgums ar tiesībām veikt būvniecību līdz 2053.gada 31.decembrim.

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (S.BEĻKEVIČS, A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA,
M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

1. Piedalīties kā partnerim biedrības „Burbuļi” projektā „Ūdenstūrisms
Cieceres upē”.
2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā noslēgt sadarbības līgumu,
garantējot līdzfinansējumu 1 948,56 euro (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit
astoņi euro un 56 centi) un projekta naudas plūsmas nodrošinājumu 80% apmērā
6 235,39 euro (seši tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 39 centi) no
pašvaldības budžetā projektiem paredzētā finansējuma 2014.gadā.
3. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā atļaut veikt teritorijas
labiekārtošanas darbus projekta ietvaros Saldū, Cieceres upes krastā, Jelgavas ielā
6 zemes gabalos ar kadastra Nr. 84010080130 un ar kadastra Nr. 84010080116.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības nodaļas vadītājs.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām

2.§
Par projekta iesniegumu „Apzinām vides dažādību Saldus novada četros
pagastos”
Biedrība „N-tais elements” sagatavojusi projekta iesniegumu „Apzinām vides dažādību
Saldus novada četros pagastos” Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”,
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursam „ATBILDĪGS
DZĪVESVEIDS” 2014.gadam.
2014.gada 10.janvārī ar Nr.125. Saldus novada pašvaldība saņēmusi biedrības
uzaicinājumu iesaistīties šajā projektā kā partnerim.
Projekta kopējās izmaksas 4 053,00 euro, Projekta apstiprināšanas gadījumā projektam
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 1 013,00 euro apmērā.
Projekta īstenošana plānota no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.septembrim.
Projekta ietvaros plānots: viena četru dienu nometne 10-15 gadus veciem 32 bērniem ar
vides izglītojošām aktivitātēm Novadnieku, Zaņas, Jaunauces un Šķēdes pagastos.

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (S.BEĻKEVIČS, A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA,
M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Piedalīties kā partnerim projektā „Apzinām vides dažādību Saldus novada
četros pagastos”.
2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā noslēgt sadarbības līgumu,
garantējot līdzfinansējumu 1 013,00 euro (viens tūkstotis trīspadsmit euro) un
projekta plūsmas nodrošinājumu 80% apmērā 3 242,40 euro (trīs tūkstoši divi
simti četrdesmit divi euro un 40 centi) no pašvaldības budžetā projektiem
paredzētā finansējuma 2014.gadā.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības nodaļas vadītājs.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām

3.§
Par projekta iesniegumu „Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības
nodrošināšana Saldus novadā 2014./2015.gadā”
Saldus novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta „Profesionālās mākslas pasākumu
pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2014./2015. gadā” iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”.
Projekta kopējās izmaksas 14 500 euro, (četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro) projekta
apstiprināšanas gadījumā projektam nav nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta īstenošana plānota no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 1.jūlijam.
Projekta ietvaros plānots organizēt dažādu mākslas žanru pārstāvošu Latvijas un ārzemju
mākslinieku koncertus, izstādes un meistarklases Saldus pilsētā, tā nodrošinot Saldus
iedzīvotājiem iespēju baudīt augstvērtīgus profesionālās kultūras produktus 2014./2015.gadā.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Saldus mākslas un mūzikas skolām.

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (S.BEĻKEVIČS, A.CEĻAPĪTERS,
R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS, M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA,
M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – projekta vadītājs.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām

4.§
Par projekta iesniegumu „Domā citādi – dzīvo gudri!”
Biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība” sagatavojusi projekta iesniegumu „Domā
citādi – dzīvo gudri!” Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas
„Vides aizsardzības projekti” projektu konkursam „ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS” 2014.gadam.
2014.gada 13.janvārī ar Nr.146. Saldus novada pašvaldība saņēmusi biedrības lūgumu
iesaistīties projekta īstenošanā kā sadarbības partnerim.
Projekta kopējās izmaksas 8 193,04 euro, Projekta apstiprināšanas gadījumā projektam
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 2 105,85 euro apmērā.
Projekta īstenošana plānota no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.jūnijam
Projekta ietvaros plānots: Projekta ietvaros plānots organizēt informatīvu kampaņu
Saldus novada daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Kampaņas ietvaros interaktīvā un viegli
uztveramā veidā tiks informēti un iesaistīti daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji energoresursu
taupības pasākumos. Ar praktiskiem piemēriem tiks popularizēta efektīvu daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanas prakse. Informatīvo kampaņu paredzēts organizēt divas dienas Saldus novada
uzņēmēju izstādes laikā – Saldū 2014.gadā, kā arī 2014.g.maijā-jūnijā Jaunlutriņu pagastā,
Ezeres pagastā un Zirņu pagastā.

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ,
V.DRUKOVSKIS, E.KALNIŅŠ, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
M.MEDNIS, A.MACULĒVIČS, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET
– 1 deputāts (A.CEĻAPĪTERS); ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

1. Piedalīties kā partnerim projektā „Domā citādi – dzīvo gudri”.
2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā slēgt sadarbības līgumu,
garantējot līdzfinansējumu 2 105,85 euro (divi tūkstoši simtu pieci euro 85 centi)
un nodrošinot projekta naudas plūsmu 6 087,19 euro (seši tūkstoši astoņdesmit
septiņi euro 19 centi) no pašvaldības budžetā projektiem paredzētā finansējuma
2014.gadā.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības nodaļas vadītājs.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un Finanšu nodaļām

