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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Saldū

2019.gada 3.maijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā
⹂Par projekta ⹂Saldus novada pāvsladības vispārējo izglītības iestāžu mācību
vides modernizēšanu” iesniegšanu” (sēdes protokols Nr.19; 8.§).
2. Par maksas pakalpojumu noteikšanu vienreizējam pasākumam Druvas
vidusskolā.
3. Par nekustamā īpašuma ⹂Lielezeres parks”, Ezeres pag., Saldus nov.,
daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ⹂Mūsu ligzda”.

1.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par
projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides
modernizēšana” iesniegšanu” (sēdes protokols Nr.19; 8.§)
Saldus novada pašvaldība gatavo projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana” pieteikumu Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” ietvaros.
Projekta pieteikuma plānotais iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 30.novembrim ieskaitot.
Projekta īstenošanas laiks:
2016.gads -2022.gads
Projekta mērķis:
Izglītības infrastruktūras attīstība Saldus pamatskolā, Saldus vidusskolā, Cieceres
internātpamatskolā un Striķu sākumskolā, pilnveidojot un modernizējot mācību vidi, nodrošinot
izglītojamo vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību,
sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta aktivitātes:
Katrā no projektā iesaistītajām skolām plānots attīstīt trūkstošos infrastruktūras elementus,
rezultātā radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību
procesa nodrošināšanai, ņemot vērā līdzšinējos ieguldījumus tiks nodrošināta projektā iesaistīto
skolu pilna pabeigtība.
Saldus pamatskolai plānota jauna skolas korpusa būvniecība, esošās, mācībām nepiemērotās,
demontētās ēkas vietā, izveidojot telpu bloku ar dabaszinību, moderno tehnoloģiju/valodu
kabinetiem, praktisko darbu laboratorijām, mājturības telpām u.c..

Cieceres internātpamatskolā plānota esošās sporta zāles pārbūve par multifunkcionālu telpu, kā
arī portatīvo datoru iegāde mācību procesa integrētai attīstībai. Lai nodrošinātu ēkas pilnu
pabeigtību, projekts tiks īstenots 2 kārtās. 1.kārtā plānota Cieceres internātpamatskolas sporta
zāles pārbūve un aprīkošana, IT tehnoloģiju iegāde, bet 2.kārtā tiks veikti darbi, lai nodrošinātu
ēkas pilnu pabeigtību.
Saldus vidusskolai, skolu reorganizācijas rezultātā, ir nepieciešamība pēc jauniem dabaszinību
un matemātikas kabinetiem 7.-9.klasei. Esošā infrastruktūra ir novecojusi - skolas iekšējās
inženierkomunikācijas ir bojātas un nolietojušās, bieži jāveic to remonta darbi. Projektā plānots
veikt visu iekšējo inženierkomunikāciju pārbūvi un atjaunošanu, mācību vides ergonomisku
iekārtošana un inovatīvu IT risinājumu ieviešanu mācību procesā.
Esošais vidusskolas sporta laukums nav atbilstošs mūsdienu prasībām, tajā nevar nodrošināt
mācību priekšmeta “Sports” standarta prasības. Projekta ietvaros plānota sporta laukuma
pārbūve un aprīkošana.
Striķu sākumskolas jaunajā korpusā plānots izveidot ergonomisku mācību vidi un ieviest
modernus IT risinājumus, veicot vienas ēka sadaļas pilnīgu pārbūvi. Pārbūvētā ēkas daļa tiks
ergonomiski iekārtota un aprīkota ar modernām IT tehnoloģijām. Lai nodrošinātu ēkas pilnu
pabeigtību, tiek veikti arī energoefektivitātes, apkārtnes labiekārtošanas pasākumi.
Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksās: 9 460 116 EUR (bez noapaļošanas man sanāk 9 460 115,33).
Attiecināmās izmaksās 4 046 497,65 EUR, t.sk.
1.ERAF finansējums 3 437 523 EUR; (85%)
2.Pašvaldības finansējums 455 230,99 EUR; (11,25%)
3.Valsts budžeta dotācija 151 743,66 EUR; (3,75 EUR)
Publiskās neattiecināmās izmaksas – 5 413 618,35 EUR.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa SM1
rīcības virzienam- Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības
veidošana:
1.1.5.modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un
materiāltehnisko bāzi.
Projekta lietas Nr.10–49
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (N.BALODE, S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, E.KRONBERGS, M.MEDNIS, R.SIPENIEKS,
I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma “Par
projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides
modernizēšana” iesniegšanu” (sēdes protokols Nr.19; 8.§) 2.punktā, izsakot to šādā
redakcijā:
“2. Projekta finanšu plūsmas un pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 9 460 116 euro (deviņi miljoni četri
simti sešdesmit tūkstoši viens simts sešpadsmit euro) apmērā līdz 20 gadiem,
aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2022.gadu, no Valsts kases ar tās
noteikto kredīta atmaksas procenta likmi, kas tiks izlietots sekojoši:
2.1. 2018.gadā – 217 453.00 euro;
2.2. 2019.gadā – 4 461 070.00 euro;
2.3. 2020.gadā - 3 051 195.00 euro;
2.4. 2021.gadā - 1 730 398.00 euro.”

Lēmums nosūtāms Attīstības nodaļai, finanšu nodaļai

2.§
Par maksas pakalpojumu noteikšanu vienreizējam pasākumam Druvas
vidusskolā
Lai nodrošinātu Druvas vidusskolas organizēto skolas absolventu pasākumu, kas notiks
2019.gada 4.maijā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (N.BALODE, S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, E.KRONBERGS, M.MEDNIS, R.SIPENIEKS,
I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Noteikt Druvas vidusskolas organizētā skolas absolventu pasākumā
dalībniekiem dalības maksu 10.00 euro (desmit euro) apmērā (t.sk. PVN).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Druvas vidusskolas direktoram.
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai un Druvas vidusskolai

3.§
Par nekustamā īpašuma “Lielezeres parks”, Ezeres pag., Saldus nov., daļas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Mūsu ligzda”
Saldus novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mūsu ligzda”, reģistrācijas
Nr.40008112615, 11.04.2019. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 11.04.2019.
ar Nr.1389) ar lūgumu nodot biedrībai nekustamo īpašumu “Lielezeres parks”, Ezeres pag.,
Saldus nov., bezatlīdzības lietošanā un noslēgt patapinājuma līgumu uz 7 gadiem. lai biedrības
realizētu projektu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.rīcībā 5.2.1 darbībā “Vietējās teritorijas, tostarp
dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
sasniedzamību”, iesniedzot projekta pieteikumu “Lielezeres parka kopšanas programmu izpilde”.
Projekta ietvaros paredzēta aktivitāte – plenērs arhitektūras un restaurācijas specialitāšu
studentiem, kura laikā studenti pasniedzēju vadībā strādās pie parka publiskās ārtelpas
dekoratīvā un funkcionālā risinājuma veidošanas – kā rezultātā tiks radīti paliekoši vides objekti.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums “Lielezeres parks”, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 006
0297, sastāv no zemes gabala 19.6706 ha platībā, reģistrēts zemesgrāmatā uz Saldus novada
pašvaldības vārda, Ezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000549245. Nekustamā
īpašuma daļa 1.19 ha platībā iznomāta kā mazdārziņi.
Ezeres pagasta pārvalde lūdz atbalstīt “Lielezeres parka” nodošanu patapinājumā uz 7
(septiņiem) gadiem, ar nosacījumu, ja finanšu līdzekļi projekta realizēšanai netiek piešķirti,
patapinājuma līgums tiek izbeigts.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pants
nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir,
jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos
aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

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, 5.panta trešā daļa nosaka pienākumu
pašvaldībai, pieņemot lēmumu norādīt nodošanas nepieciešamību, lietderību, izmantošanas
mērķi un termiņu, t.sk. noteikumus, lai nodrošinātu īpašuma saglabāšanu un attiecīgu
izmantošanu, savukārt minētā likuma 5.panta ceturtā un piektā daļa nosaka, ka lēmumu par
publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. Publiskās personas mantu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai vai
reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskās organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.
Biedrībai “Mūsu ligzda”, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.08.2012. lēmumu
Nr.8.14-6/60814, piešķirts sabiedriskās labuma organizācijas statuss ar 09.08.2012.
Ņemot vērā minēto, izvērtējot sadarbības un lietderības apsvērumus, 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 piekto daļu, un
Civillikuma ceturtās daļas Saistību tiesības otrās apakšnodaļas pantus,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (N.BALODE, S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ,
A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, E.KRONBERGS, M.MEDNIS, R.SIPENIEKS,
I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Nodot patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā) biedrībai „Mūsu ligzda”,
reģistrācijas Nr.40008112615, nekustamā īpašuma “Lielezeres parks”, Ezeres pag.,
Saldus nov., kadastra Nr.8448 006 0297, zemes gabala daļu 18.4806 ha platībā,
projekta “Lielezeres parka kopšanas programmu izpilde” realizēšanai.
2. Slēgt patapinājuma (bezatlīdzības lietošanas) līgumu (līguma projekts
pielikumā) ar biedrību “Mūsu ligzda”, reģistrācijas Nr. 40008112615, par šī
lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu patapinājumā, līgumā
iekļaujot šādus nosacījumus:
2.1. patapinājuma līguma termiņš – 7 (septiņi) gadi, bet ne ilgāk kamēr
biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
2.2. ja finanšu līdzekļi projekta realizēšanai netiek piešķirti, patapinājuma
līgums tiek izbeigts.
3. Pilnvarot Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju Saldus novada pašvaldības
vārdā parakstīt šī lēmuma 2.punktā minēto Patapinājuma līgumu.
Lēmums nosūtāms: Ezeres pagasta pārvaldei; Biedrībai “Mūsu ligzda”

