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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.9
Saldū

2020.gada 13.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par ziedojuma (finanšu līdzekļu) pieņemšanu.
2. Par Saldus novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
3. Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra Saldus novada domes lēmumā
“Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu”.
4. Par dzīvokļa Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus
novadā, īres tiesību izsoli.
5. Par dzīvokļa īpašuma “Ceplis”-4, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu.
6. Par nekustamā īpašuma Kareļu iela 2, Zaņas pag., Saldus nov.,
izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma
slēgšanu.
7. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ošenieku iela 1 -5, Ošenieki,
Jaunlutriņu pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja
noteikšanu un nomaksas pirkuma līguma ar hipotēku slēgšanu.
8. Par zemes kopīpašuma domājamās daļas pirkšanu un Pirkuma līguma
slēgšanu (Blaumaņa iela 4, Saldū).
9. Par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
Saldus novada Kursīšu pagastā” pieteikumu.
10. Par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
Saldus novada Pampāļu pagastā” pieteikumu.
11. Par grozījumiem Saldus novada domes 2020.gada 28.maija sēdes
lēmumā “Par investīciju projekta “Skrundas ielas pārbūve (posmā no
Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā”
iesniegumu” (sēdes protokols Nr. 7, 50.§).
12. Par finanšu līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Saldus medicīnas centrs” pamatkapitālā.
13. Par saistošiem noteikumiem Nr.18 “Par grozījumiem Saldus novada
domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Saldus
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.

1.§
Par ziedojuma (finanšu līdzekļu) pieņemšanu
Saldus novada pašvaldība no Apvienoto Arābu Emirāti Vēstniecības Latvijā ir saņēmusi
ziedojumu 15600,00 euro apmērā ar konkrēti norādītu ziedojuma mērķi – Kalnsētas pamatskolas
pirmskolas grupas rotaļu laukuma iekārtošanu.
2020.gada 3.jūlijā Apvienoto Arābu Emirāti Vēstniecības Latvijā delegācijas viesošanās
laikā Saldū, Saldus novada domes priekšsēdētājs piedāvāja Apvienoto Arābu Emirāti
Vēstniecības Latvijā misijas vadītājas vietnieci noslēgt Ziedojuma (finanšu līdzekļu) līgumu
Nr.644. Šāda līguma slēgšanas nepieciešamību nosaka Latvijas valsts normatīvie akti un Saldus
novada domes lēmums.
Ar 2016.gada 7.jūlija Saldus novada domes lēmumu ir apstiprināti Noteikumi Nr.1 „Par
ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus
novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” (protokols Nr.7, 67.§). Minēto Noteikumu Nr.1
10.punkts nosaka: “10. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR 1001,(viens tūkstotis viens euro) , nepieciešams Domes lēmums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai,
slēdzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, ……”, līdz ar to par minētā finanšu līdzekļu ziedojuma
pieņemšanu jālemj novada domei, kā arī jānosaka institūcija, kura būs atbildīga par minētā
līgumā uzņemto saistību izpildi.
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
2016.gada 7.jūlija Saldus novada domes lēmumu ir apstiprināti Noteikumi Nr.1 „Par ziedojumu
un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada
pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” 10. un 11.punktiem,

atklāti balsojot: 12 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, domes deputāte V.VOVERE nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Saldus
novada dome nolemj:
1. Pieņemt ziedojumu (finanšu līdzekļus) EURO 15600,00 (piecpadsmit
tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā no Apvienoto Arābu Emirāti Vēstniecības
Latvijā, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010.
2. Akceptēt Saldus novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 3.jūlija noslēgto
Ziedojuma (finanšu līdzekļu) līgumu Nr.644 ar Apvienoto Arābu Emirāti
Vēstniecības Latvijā (…).
3. Ziedojumu izmantot Ziedojuma (finanšu līdzekļu) līgumā norādītajam
mērķim.
4. Ziedojuma (finanšu līdzekļu) līguma izpildes kontroli par ziedojuma
izmantošanu atbilstoši līgumā paredzētiem mērķiem uzdot Kalnsētas pamatskolas
direktorei Vinetai VOVEREI.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniekam
Arvim BLŪMAM.
Lēmums nosūtāms: Apvienoto Arābu Emirāti Vēstniecībai Latvijā, Elizabetes iela 1, Rīga,
LV-1010, Kalnsētas pamatskolai, finanšu nodaļai un izpilddirektora vietniekam

2.§
Par Saldus novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Ar 2015.gada 26.novembra Saldus novada domes lēmumu “Par Saldus novada
bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” (sēdes protokols Nr.20, 1.§) par Saldus novada bāriņtiesas locekli
tika ievēlēta Ilgona KEIŠA, …, uz pieciem gadiem. Minētā domes lēmuma 2.punktā tika
noteikts, ka Ilgonai KEIŠAI bāriņtiesas locekles amata pienākumi jāuzsāk pildīt ar 2015.gada
21.decembri. Šogad beidzās iepriekš norādītās bāriņtiesas locekles pilnvaru laiks.
Saldus novada pašvaldība 2020.gada 1.jūlijā ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr…
reģistrējusi Ilgonas KEIŠAS 2020.gada 1.jūlija iesniegumu, kurā viņa izsaka vēlmi turpināt
darbu Saldus novada bāriņtiesā uz nākamo bāriņtiesas darbības termiņu. Savā iesniegumā Ilgona
KEIŠA norāda, ka viņa, kā bāriņtiesas locekle, ir apguvusi Bāriņtiesu likumā minēto mācību
programmu un ieguvusi speciālās zināšanas par bāriņtiesas funkcijām, uzdevumiem, kompetenci,
darba organizāciju, dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī apmeklējusi mācību kursus
par bērnu tiesību aizsardzību.
Bāriņtiesu likuma 9.panta trešā daļa nosaka, ka: “(3) Pašvaldības dome ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms … bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā
personu, kura līdz šajā likumā noteikto pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā likuma
10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu”.
Saldus novada pašvaldība 02.07.2020. ir saņēmusi un lietvedības sistēmā ar Nr.2552/4-34
reģistrējusi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 02.07.2020. e-atbildi Nr.14-10/5793 par
ziņām no Sodu reģistra, ka Ilgona KEIŠA nav sodīta vai notiesāta par tīšu noziedzīgu
nodarījumu, nav atbrīvota vai saukta pie kriminālatbildības, nav ziņu par bērnu tiesību
aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 11.panta
2., 3., 4., 5. un 6.punktos norādīto uzskaitījumu.
Ņemot vērā iepriekš sacīto, novada pašvaldība ierosina Saldus novada domei apstiprināt
Ilgonu KEIŠU uz nākamo darbības termiņu Saldus novada bāriņtiesas locekles amatā.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 26.punktu, kā arī saskaņā ar 2009.gada 29.septembra Saldus novada bāriņtiesas
nolikuma 3.1.punktu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Ievēlēt Ilgonu KEIŠU, …, par Saldus novada bāriņtiesas locekli uz
pieciem gadiem.
2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 21.decembrī.
Lēmums nosūtāms: Ilgonai KEIŠAI, Saldus novada bāriņtiesai, administratīvai un finanšu
nodaļām.

3.§
Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra Saldus novada domes lēmumā
“Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu”
Saldus novada pašvaldībā 2020.gada 16.jūnijā saņemts un lietvedībā ar Nr.2371/4-34
reģistrēta Centrālās vēlēšanu komisijas 16.06.2020. e-vēstule Nr.02-01.7/126e “Par vēlētāju
paraksta apliecināšanas maksu”, kurā ir norādīts, ka “…maksu par paraksta apliecināšanu
bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās

administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta
īstuma apliecināšanai bāriņtiesā .
Valsts nodevas apmērs par paraksta apliecināšanu
bāriņtiesā ir noteikts Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmās daļas 7. punktā, un ir 2,85 euro.
Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktā
noteikto, par konkrētu maksas apmēru administratīvajā teritorijā lemj attiecīgā dome, tomēr
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam maksa, ko vēlētājs veic par paraksta apliecināšanu,
nedrīkst pārsniegt 1,42 euro”. Centrālā vēlēšanu komisija aicina pārliecināties par pašvaldībā
noteiktās vēlētāju paraksta apliecināšanas maksas atbilstību normatīvajiem aktiem, novērst
neatbilstības, ja tādas konstatētas, un aktualizēt šo informāciju CVK mājaslapā norādītā saitē
(PVS).
Ņemot vērā iepriekš teikto un izanalizējot novada pašvaldībā iekasējamo valsts nodevu
un pašvaldības noteikto maksu par paraksta apliecināšanu, nepieciešams izdarīt grozījumus
2015.gada 26.februāra Saldus novada domes lēmumā “Par maksas noteikšanu par paraksta
apliecināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 39.§).
Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu” 22. panta trešo daļu un 25.5 panta trešo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izdarīt 2015.gada 26.februāra Saldus novada domes lēmumā “Par maksas
noteikšanu par paraksta apliecināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 39.§) šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punktā vārdu “likumprojektu” ar vārdu “likumprojekta”,
svītrot vārdu “vai”, ieliekot komatu, un papildināt ar vārdiem “vai Saeimas
atsaukšanas ierosināšanu”;
1.2. aizstāt 2.punktā teikuma daļu “pagastu pārvalžu lietvedes, Saldus
novada pašvaldības lietvedības sekretāri - klientu apkalpošanas speciālisti un
arhivāri” ar teikuma daļu “pašvaldības speciālistus, kuru darba pienākumos
ietilpst personas dzīvesvietas deklarēšana” , aizstāt vārdu “likumprojektu” ar
vārdu “likumprojekta”, svītrot vārdu “vai”, ieliekot komatu, un papildināt ar
vārdiem “vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu”;
1.3. papildināt lēmumu ar 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“3. Valsts nodevas apmērs, apliecinot parakstu bāriņtiesā, nedrīkst būt lielāks par
pusi no summas, kas noteikta paraksta īstuma apliecināšanai Bāriņtiesu likumā”.
2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtāms:
Saldus novada vēlēšanu komisijai, Saldus novada bāriņtiesai,
administratīvai un finanšu nodaļām

4.§
Par dzīvokļa Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, īres
tiesību izsoli
Saldus novada pašvaldībā ir saņemta Pampāļu pagasta pārvaldes vēstule (saņemta
25.05.2020. reģ. Nr. 2012) ar lūgumu nodot īres tiesību izsolē pašvaldībai piederošu dzīvokli
Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, kas sastāv no telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 8476 005 0213 001 011.
Dzīvoklis Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pieder Saldus
novada pašvaldībai. Dzīvoklis nav izīrēts, ir labiekārtots un dzīvošanai derīgā stāvoklī, tajā nav
deklarētu personu. Dzīvokļa kopējā platība ir 69,7m2. Dzīvojamā mājā Ozolu ielā 6, Pampāļos,
Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pašvaldībai pieder 14 no 18 dzīvokļiem.
Personas, kuras ir reģistrētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistros, nav izrādījušas interesi īrēt lielas platības labiekārtotu dzīvokli Pampāļu
pagastā.
Lai racionāli izmantotu pašvaldības nekustamo īpašumu, lietderīgi ir izīrēt dzīvokli Ozolu
ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības iegūt un atsavināt
nekustamo īpašumu, slēgt darījumu, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, bet
14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības mantu. Likuma „Par pašvaldībām” 77.pants nosaka, ka pašvaldības
īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda,
lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams
attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav
nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu
ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1pants nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo
telpu īres maksu nosaka dome. Saldus novada domes 2020.gada 28.maija lēmumā “Par dzīvokļu
īres tiesību izsoles sākuma cenas apstiprināšanu Saldus novada pagastu teritorijās” (prot. Nr. 7,
69.§) ir noteikts, ka dzīvokļu īres maksas daļa, kas ir īres tiesību izsoles sākuma maksa mēnesī
par vienu kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, Pampāļu pagasta teritorijā par
labiekārtotām dzīvojamām telpām ir 0,30euro (nulle euro trīsdesmit centi) par 1m2 mēnesī, kas
tiek noteikta par izsoles sākumcenu. Izsoles kāpuma solis ir 0,05 euro (nulle euro un pieci centi).
Nosolītā cena veido dzīvokļa īres maksu mēnesī par 1m2. Atbilstoši minētajam lēmumam par
īres maksas noteikšanu, lodžiju platībai tiek piemērots koeficients 0,5 no nosolītās īres maksas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu
un 77.pantu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Izīrēt Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Ozolu ielā 6-11,
Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra
apzīmējumu 8476 005 0213 001 011, rīkojot publisku īres tiesību izsoli, nosakot
izsoles sākumcenu 0,30 euro (nulle euro un trīsdesmit centi) par 1m 2 mēnesī,
izsoles kāpuma soli 0,05 euro (nulle euro un pieci centi), izsoles dalībnieku
reģistrācijas maksu 5,00 euro (pieci euro 00 centi) un izsoles drošības naudu 30,00
(trīsdesmit euro nulle centi).

2. Apstiprināt dzīvokļa Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus
novadā, izsoles noteikumus (1.pielikums).
3. Noteikt Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldi kā
institūciju, kura organizē dzīvokļa Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā,
Saldus novadā, īres tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.
4. Publicēt informāciju par izsoli pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv.
Lēmums nosūtāms: Pampāļu pagasta pārvaldei, finanšu nodaļai, Sintijai GRIGUTEI

5.§
Par dzīvokļa īpašuma “Ceplis”-4, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr.3; 40.§) Saldus
novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pārvaldē 19.06.2020. ir notikusi pašvaldības dzīvokļa
īpašuma “Ceplis”-4, Nīgrandes pag., Saldus nov., kadastra Nr.8470 900 0230, izsole.
Dzīvokļa īpašums “Ceplis”-4, Nīgrandes pag., Saldus nov., kadastra Nr.8470 900 0230,
sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8470 002 0023 001 010 40.80 m2 platībā un
408/7132 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala,
reģistrēts Nīgrandes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000072868 4 uz Saldus novada
pašvaldības vārda.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …, nosolītā summa 900 euro (izsoles
sākumcena – 850 euro).
Izsoles komisija 19.06.2020. apstiprināja izsoles protokolu Nr.6.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem, izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās summas
samaksu pilnā apmērā, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu – 85 euro, t.i.,
815 euro (…).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
“Ceplis”-4, Nīgrandes pag., Saldus nov., kadastra Nr.8470 900 0230, kas sastāv no
telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8470 002 0023 001 010 40.80 m2 platībā un
408/7132 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemes gabala, izsoles rezultātus (…).
2. Noteikt …, par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma
pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar …, par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības
dzīvokļa īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma
līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:

3.1. pirkuma cena tiek noteikta 900 euro (deviņi simti euro) apmērā;
3.2. pirkuma cena samaksāta pilnā apmērā pirms Pirkuma līguma
noslēgšanas;
3.3. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz
sava vārda zemesgrāmatā;
3.4. visus izdevumus pie zvērināta notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.5. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības juristu Inu VĪTOLU, …, pašvaldības
vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma Pirkuma līgumu un
nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par minētā dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz …, vārda.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: …; Nīgrandes pagasta pārvaldei; Finanšu nodaļai; Nekustamā īpašuma
nodaļas Juridiskai daļai

6.§
Par nekustamā īpašuma Kareļu iela 2, Zaņas pag., Saldus nov., izsoles
rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 24.10.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.12; 38.§), Saldus
novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvaldē 17.06.2020. ir notikusi pašvaldības nekustamā
īpašuma Kareļu iela 2, Zaņas pag., Saldus nov., kadastra Nr.8494 006 0108, otrā izsole.
Nekustamais īpašums Kareļu iela 2, Zaņas pag., Saldus nov., kadastra Nr.8494 006 0108,
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8494 006 0108 0.1445 ha platībā un ēkas
(būves) ar kadastra apzīmējumu 8494 006 0108 001, reģistrēts Zaņas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000592437 uz Saldus novada pašvaldības vārda.
Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents) – …, nosolītā summa 3400 euro (izsoles
sākumcena – 3300 euro).
Izsoles komisija 17.06.2020. apstiprināja izsoles protokolu Nr.25.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem, izsoles uzvarētājs ir veicis nosolītās summas
samaksu pilnā apmērā, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu – 330 euro, t.i.,
3070 euro (…).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas.
Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Kareļu iela 2, Zaņas pag., Saldus nov., kadastra Nr.8494 006 0108, kas sastāv no

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8494 006 0108 0.1445 ha platībā un ēkas
(būves) ar kadastra apzīmējumu 8494 006 0108 001, izsoles rezultātus (izsoles
protokols pielikumā).
2. Noteikt …, par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā
īpašuma pircēju.
3. Slēgt pirkuma līgumu ar …, par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības
nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem,
Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 3400 euro (trīs tūkstoši četri simti euro)
apmērā;
3.2. pirkuma cena samaksāta pilnā apmērā pirms Pirkuma līguma
noslēgšanas;
3.3. pircējs īpašuma tiesības iegūst pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz
sava vārda zemesgrāmatā;
3.4. visus izdevumus pie zvērināta notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības juristu Inu VĪTOLU, …, pašvaldības
vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un
nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par minētā dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz …, vārda.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: …; Zaņas pagasta pārvaldei; Finanšu nodaļai; Nekustamā īpašuma nodaļas
Juridiskai daļai

7.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ošenieku iela 1 -5, Ošenieki, Jaunlutriņu
pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un
nomaksas pirkuma līguma ar hipotēku slēgšanu
Saskaņā ar Saldus novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr.3; 46.§), Saldus
novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē 20.05.2020. ir notikusi
pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ošenieku iela 1-5, Ošenieki, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.,
kadastra Nr.8458 900 0063, izsole.
Dzīvokļa īpašums Ošenieku iela 1-5, Ošenieki, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., kadastra
Nr.8458 900 0063, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8458 001 0234 001 005 39.5
m2 platībā un 395/5181 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala,
reģistrēts Jaunlutriņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000104498 5 uz Saldus novada
pašvaldības vārda.
Izsoles uzvarētājs – …, nosolītā summa 2610 euro (izsoles sākumcena – 1910 euro).
Izsoles komisija 20.05.2020. apstiprināja izsoles protokolu Nr.3.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem, izsoles uzvarētājs ir veicis pirmo iemaksu
kā avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no izsolē piedāvātas augstākās summas,
atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu – 191 euro, t.i., 331 euro (…).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas vai
avansa maksājuma samaksas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka: „Pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem –
nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma
dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu
zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam”.
Saskaņā ar izsoles protokolu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo un trešo daļu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Ošenieku iela 1-5, Ošenieki, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., kadastra Nr.8458 900
0063, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8458 001 0234 001 005
39.5 m2 platībā un 395/5181 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas
un zemes gabala, izsoles rezultātus (…).
2. Noteikt …, par šī lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma
pircēju.
3. Slēgt nomaksas Pirkuma līgumu ar hipotēku ar …, par šī lēmuma
1.punktā minētā pašvaldības dzīvokļa īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles
noteikumu nosacījumiem, nomaksas Pirkuma līgumā ar hipotēku iekļaujot šādus
nosacījumus:
3.1. pirkuma cena tiek noteikta 2610 euro (divi tūkstoši seši simti desmit
euro) apmērā;
3.2. pirkuma cena jāsamaksā trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
saskaņā ar Pirkuma līgumam pievienoto Maksājumu grafiku šādā kārtībā:
3.2.1. pirmā iemaksa kā avansa maksājums 522 euro (pieci simti divdesmit
divi euro) apmērā samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanas;
3.2.2. atlikusī pirkuma summa 2088 euro (divi tūkstoši astoņdesmit astoņi
euro) jāsamaksā trīs gadu laikā saskaņā ar maksājumu grafiku;
3.2.3. par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
3.2.4. par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
3.2.5. Pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā
trīs gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju;

3.3. Pircējam ir pienākums iesniegt zemesgrāmatā Nostiprinājuma lūgumu
savu īpašuma tiesību nostiprināšanai 3 (trīs) mēnešu laikā no Pirkuma līguma
noslēgšanas, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam;
3.4. visus izdevumus zemesgrāmatā sedz pircējs;
3.5. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz
apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības juristu Inu VĪTOLU, …, Saldus
novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma
nomaksas Pirkuma līgumu ar hipotēku un Nostiprinājuma lūgumu nekustamā
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz …, vārda.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: …; Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldei; Finanšu nodaļai;
Nekustamā īpašuma nodaļas Juridiskai daļai

8.§
Par zemes kopīpašuma domājamās daļas pirkšanu un Pirkuma līguma
slēgšanu (Blaumaņa iela 4, Saldū)
Saldus novada pašvaldībā saņemts Dzīvokļu īpašnieku biedrības … iesniegums (reģistrēts
pašvaldības lietvedības sistēmā …) ar lūgumu atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā
4A, Saldus pilsētā, kadastra Nr.8401 503 0003, sastāvā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopības
lēmumu par zemes gabala iegādi, un pieņemt lēmumu par dzīvoklim Blaumaņa iela 4A-…, Saldū,
piekritīgās 302/2715 kopīpašuma domājamās daļas iegādi no nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 4, Saldū,
kadastra Nr.8401 003 0013, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0013, kas
sastāda 278 euro (divi simti septiņdesmit astoņi euro), kopējā zemes gabala pirkuma summa ir 2500 euro.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība …, ir saņēmusi nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 4, Saldus,
īpašnieka piedāvājumu iegādāties šo zemes gabalu īpašumā, nevis pagarināt zemes nomas līgumu.
Nekustamais īpašums Blaumaņa iela 4, Saldus, Saldus nov., kadastra Nr.8401 003 0013, sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0013 3329 m2 platībā, reģistrēts Saldus pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr…. uz …., vārda.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0013 atrodas ēku (būvju) nekustamais
īpašums Blaumaņa iela 4A, Saldus, Saldus nov., kadastra Nr.8401 503 0003, kas sastāv no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8401 003 0013 001) ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un
diviem šķūņiem, reģistrēts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000006168 uz Saldus
novada pašvaldības vārda.
Pieci dzīvokļu īpašumi reģistrēti Saldus pilsētas zemesgrāmatā uz fizisku personu vārda.
Dzīvoklis Blaumaņa iela 4A-…, Saldus, Saldus nov., kas sastāv no telpu grupas ar kadastra
apzīmējumu … 30.2 m2 platībā un 302/2715 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un diviem šķūņiem, nav reģistrēts kā patstāvīgs dzīvokļa īpašums ne Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ne Saldus pilsētas zemesgrāmatā, atrodas Saldus novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites bilancē.
Pamatojoties uz Saldus novada domes 28.09.2017. lēmumu (prot. Nr.17; 40.§) “Par pašvaldības
dzīvokļa īpašuma Blaumaņa iela 4A-…, Saldus atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu,
pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku slēgšanu”, 2017.gada 9.oktobrī ar …, ir noslēgts Pirkuma līgums
uz nomaksu ar hipotēku uz pieciem gadiem par iepriekš minētā dzīvokļa pārdošanu. Dzīvokļa īpašuma
tiesības persona iegūs pēc pilnas pirkuma cenas samaksas un īpašuma tiesības reģistrēšanas uz sava vārda
zemesgrāmatā. Līdz īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā uz … vārdu, Pašvaldībai ir tiesības
izlemt jautājumus saistībā ar dzīvokļa īpašumu. Ar … kā pirmpirkuma tiesīgo personu, pēc dzīvokļa

īpašuma Blaumaņa iela 4A-…, Saldus, pilnas pirkuma cenas samaksas, tiks slēgts Pirkuma līgums par
dzīvokļa īpašumam piekrītošās zemes kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, dzīvokļa īpašniekam
ir pienākums maksāt zemes nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai
personai piederošas zemes, un pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 16.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, vienīgi dzīvokļu īpašnieku
kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu, dzīvokļu īpašnieku
pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmās
daļa 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 paredzētajiem
mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, manta iegūstama īpašumā vai
lietošanā par izdevīgāko cenu.
Valsts zemes dienesta noteiktā nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 4, Saldus, Saldus nov.,
kadastra Nr.8401 003 0013, kadastrālā vērtība ir 3187 euro.
Nekustamā īpašuma īpašnieka piedāvājums par zemes gabala pirkumu ir 2500 euro, kas ir zem
kadastrālās vērtības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 3.punktu, un pamatojoties
uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, 16.panta otrās daļas 1. un 3.punktu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0013, kas
ietilpt nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 4, Saldus, Saldus nov., kadastra Nr.8401
003 0013, sastāvā, pirkumu pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa īpašuma Blaumaņa iela
4A-.., Saldus, Saldus nov., kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu …
30.2 m2 platībā un 302/2715 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un diviem šķūņiem, kopīpašuma domājamo daļu apmērā par
summu 278 euro (divi simti septiņdesmit astoņi euro) un Pirkuma līguma slēgšanu.
2. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Arvi
BLŪMU Saldus novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto
Pirkuma līgumu Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašumam Blaumaņa iela 4A…, Saldus, Saldus nov., piekrītošo 302/2715 kopīpašuma domājamo daļu apmērā
un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai īpašuma tiesību nostiprināšanai uz
Saldus novada pašvaldības vārda.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms: Dzīvokļu īpašnieku biedrībai …; Pašvaldības izpilddirektora vietniekam

9.§
Par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus
novada Kursīšu pagastā” pieteikumu
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Kursīšu pagasta pārvaldi gatavo projekta
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Kursīšu pagastā”
pieteikumu iesniegšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas 1. apakškārtas 2. uzsaukumam (ģimenes ārstu
prakšu attīstība).
Projektu mērķis: Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Kursīšu
pagastā, Saldus novadā.
Projekta iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17.augusts.
Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 16. novembris – 2021.gada 15. oktobris.
Kopējās izmaksas: 13 000,00 EUR, no tiem:
1) ERAF finansējums 8 500,00 EUR;
2) Valsts budžeta finansējums 900,00 EUR;
3) Saldus novada pašvaldības finansējums: 3 600,00 EUR
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1- Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana- rīcības
virzienam:
“1.2.2. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt sociālo pakalpojumu sniedzēju un
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi”.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
Saldus novada Kursīšu pagastā” pieteikuma iesniegšanu Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas 1.apakškārtas 2.uzsaukuma projektu
iesniegumu atlases konkursam.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 3 600,00 euro (trīs tūkstoši seši simti euro
00 centi) apmērā un finanšu līdzekļus naudas plūsmas nodrošināšanai 9 400,00
euro (deviņi tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā no pašvaldības 2021.gada
projektu fonda līdzekļiem.
3. Ja projekts tiek apstiprināts un īstenots, projektā sasniegtos rezultātus
uzturēt projekta uzraudzības periodā.
Lēmums nosūtāms pašvaldības Attīstības un Finanšu nodaļām, Kursīšu pagasta pārvaldei

10.§
Par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus
novada Pampāļu pagastā” pieteikumu
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Pampāļu pagasta pārvaldi gatavo projekta
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Pampāļu pagastā”
pieteikumu iesniegšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas 1. apakškārtas 2. uzsaukumam (ģimenes ārstu
prakšu attīstība).
Projektu mērķis: Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Pampāļu
pagastā, Saldus novadā.
Projekta iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17.augusts.
Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 16. novembris – 2021.gada 15. oktobris.
Kopējās izmaksas: 27 000,00 EUR, no tiem:
1) ERAF finansējums 8 500,00 EUR;
2) Valsts budžeta finansējums 900,00 EUR;
3) Saldus novada pašvaldības finansējums: 17 600,00 EUR
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1- Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana- rīcības
virzienam:
“1.2.2. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt sociālo pakalpojumu sniedzēju un
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi”.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
Saldus novada Pampāļu pagastā” pieteikuma iesniegšanu Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas 1.apakškārtas 2.uzsaukuma projektu
iesniegumu atlases konkursam.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 17 600,00 euro (septiņpadsmit tūkstoši seši
simti euro 00 centi) apmērā un finanšu līdzekļus naudas plūsmas nodrošināšanai 9
400,00 euro (deviņi tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā no pašvaldības
2021.gada projektu fonda līdzekļiem.
3. Ja projekts tiek apstiprināts un īstenots, projektā sasniegtos rezultātus
uzturēt projekta uzraudzības periodā.
Lēmums nosūtāms pašvaldības Attīstības un Finanšu nodaļām, Pampāļu pagasta pārvaldei

11.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2020.gada 28.maija sēdes lēmumā
“Par investīciju projekta “Skrundas ielas pārbūve (posmā no Ganību ielas
līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā” iesniegumu” (sēdes protokols
Nr. 7, 50.§)
2020.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem
un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk- MK noteikumi) paredz
sniegt atbalstu pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus.
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM)
2020.gada 18.maija vēstuli Nr. 1-132/4499 “Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību”, lai mazinātu ārkārtējās situācijas ietekmi Saldus novadā, Saldus novada
pašvaldība iesniedza VARAM investīciju projektu “Skrundas ielas pārbūve (posmā no Ganību
ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā” valsts aizdevuma saņemšanai atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajam pašvaldību aizņēmumu apmēram ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19. Investīciju projekts ir apstiprināts ar MK
rīkojumu Nr. 346 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu
piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19
izplatību. “
Investīciju projekta īstenošanas laiks:
2020.gada augusts – 2021.gada decembris.
Investīciju projekta mērķis:
Saldus novada pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība.
Investīciju projekta rezultāts: pārbūvēta Skrundas iela posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai,
Saldū.
Investīciju projekts atbilst MK noteikumu 3.1.2. punktam, kā arī tam ir augsta gatavības
pakāpe – būvvaldē akceptēs būvprojekts un veikts iepirkums būvdarbiem Publisko iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā - atklāts konkurss id. Nr. SNP 2020/37.
Pēc iepirkuma procedūras, investīciju projekta budžets:
Saldus novada pašvaldības budžeta finansējums 897 814,00 EUR , kur
Saldus novada pašvaldības aizņēmums no valsts budžeta 455 250,00 EUR,
Saldus novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums 442 564,00 EUR.
Projekts atbilst Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam stratēģiskā
mērķa - 3. Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas dzīves, darba un atpūtas telpas
veidošana un attīstība (V-Vide) SM3 rīcības virzienam – 3.1.1. Uzlabot autoceļu un ielu stāvokli
un pilnveidot satiksmes organizāciju un drošību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu,

atklāti balsojot: 12 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS – 1
deputāts (J.LEVICS), Saldus novada dome nolemj:
1. Grozīt Saldus novada domes 2020.gada 28.maija sēdes lēmuma “Par
investīciju projekta “Skrundas ielas pārbūve (posmā no Ganību ielas līdz Striķu
ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā” iesniegumu” (sēdes protokols Nr. 7, 50.§) 2.
un 3. punktus, un izteikt tos šādā redakcijā:

“2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu:
2.1. 2020. gadā - 132 770,00 EUR;
2.2. 2021. gadā - 309 794,00 EUR.
3. Ņemt ilgtermiņa kredītu, investīciju projekta “Skrundas ielas pārbūve (posmā
no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā” īstenošanai, līdz
455 250,00 EUR apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot
ar 2022.gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta
likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem,
kas tiks izlietots:
3.1. 2020. gadā – 136 575,00 EUR;
3.2. 2021.gadā- 318 675,00 EUR”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtīt: Attīstības un Finanšu nodaļām.

12.§
Par finanšu līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Saldus medicīnas centrs” pamatkapitālā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saldus medicīnas centrs” 2020.gada 7.jūlijā ar
iesniegumu Nr. 1-12/232, kas pašvaldības lietvedībā reģistrēts 2020.gada 7.jūlijā ar Nr. 2612, ir
griezusies pie kapitāla daļu turētājiem ar lūgumu palielināt SIA „Saldus medicīnas centrs”
pamatkapitālu par 15350.86 euro (piecpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro 86 euro centi ),
proporcionāli piederošajām kapitāla daļām.
SIA „Saldus medicīnas centrs” Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldību
administratīvajās teritorijās realizē vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām – nodrošina
veselības aprūpes pieejamību.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saldus medicīnas centrs”, vienotais reģistrācijas
numurs: 40003187473, pēc Uzņēmumu reģistra datiem dalībnieki ir:
Brocēnu novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 3
Daļas: 219 655, daļas vērtība 1.00 EUR. Kopsummā 219 655.00 EUR, kas sastāda 25%
no pamatkapitāla;
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Saldus nov., Saldus, Striķu iela 3
Daļas: 673 529, daļas vērtība 1.00 EUR. Kopsummā 6735 29.00 EUR, kas sastāda 75%
no pamatkapitāla.
Sakarā ar Valsts Ugunsdrošības un Glābšanas Dienesta vairākkārtēju aizrādījumu par
ugunsdrošības sistēmas nepilnībām Saldus medicīnas centrā, kā arī apraidošas brīdinājumu un
informācijas sistēmu izveidi SIA „Saldus medicīnas centrs” informē, ka pamatkapitāla
palielinājums nepieciešams neplānotiem izdevumiem:
1.ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai Saldus medicīnas centra 5.stāvā – EUR 5800.96
apmērā;
2.paziņojumu apraides sistēmas izveidei - EUR 9549.90 apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu un 77.panta otro daļu un saskaņā ar Saldus novada domes 2020.gada 23.janvāra
saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”,

atklāti balsojot: 13 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS,
A.SAULĪTIS,
R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Ieguldīt finanšu līdzekļus 11513,00 euro (vienpadsmit tūsktoši pieci simti
trīspadsmit eiro 00 centi) apmērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saldus
medicīnas centrs”, vien.reģ.Nr. 40003187473, pamatkapitālā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus segt no Saldus novada domes
2020.gada pamatbudžeta plānotajiem finanšu līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
3. Pilnvarot un uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saldus medicīnas
centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvim - Saldus novada pašvaldības
izpilddirektoram Kristapam OSIM, dalībnieku sapulcē balsot par sabiedrības
pamatkapitāla palielināšanu par 15351,00 euro (piecpadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit viens eiro 00 centi).
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, SIA „Saldus medicīnas centrs” un Brocēnu novada
pašvaldībai.

13.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.18 “Par grozījumiem Saldus novada domes
2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi no iestādēm un pagasta pārvaldēm iesniegumus par
nepieciešamajiem budžeta grozījumiem. 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,...”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu; 17.panta 2.daļu,

atklāti balsojot: 12 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS, S.BEĻKEVIČS,
R.DONIŅŠ, E.KRONBERGS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS – 1
deputāts (J.LEVICS), Saldus novada dome nolemj:

1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.18 “Par grozījumiem Saldus novada
domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Saldus novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” (noteikumi pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniski parakstītus nosūtīt
saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

APSTIPRINĀTI
ar Saldus novada domes
2020.gada 13.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 4.§)
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa
Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā,
ĪRES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola sev piederoša neizīrēta dzīvokļa Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu
pagastā, Saldus novadā, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0213 001
011 (turpmāk - Dzīvoklis) īres tiesības. Izsoles mērķis ir noteikt Dzīvokļa īrnieku, kurš piedāvā
izdevīgāko finansiālo piedāvājumu īres tiesību nodibināšanai.
1. Dzīvokļa
Adrese Ozolu ielā 6-11, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus
raksturojums
novads
Telpu grupas kadastra apzīmējums 8476 005 0213 001 011
Nekustamā īpašuma sastāvs istaba 16,9m2, istaba 7,5m2, istaba
11,6m2, gaitenis 8,3m2, tualete 1,2m2, vannas istaba 2,6m2,
pieliekamais 1,0m2, virtuve 10,2m2, lodžija 7,1m2, lodžija 3,3m2,
kopējā platība – 69,7 m2
Dzīvokļa labiekārtojums labiekārtots.
2. Izsoles veids
Dzīvoklis tiek izsolīts mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Izsoles rīkotājs
Pamatojoties uz Saldus novada domes 2020.gada 13.jūlija
ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) izsoli organizē
Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvaldes izveidota
Izsoles komisija (turpmāk – Izsoles komisija).
4. Izsoles sākumcena
Izsoles sākumcena jeb nosacītā īres maksa ir 0,30 euro (nulle
euro un trīsdesmit centi) par 1m2 mēnesī.
5. Izsoles kāpuma
0,05 euro (nulle euro un pieci centi).
solis
6.

7.
8.

9.

Drošības nauda

Izsoles reģistrācijas
maksa
Drošības naudas un
reģistrācijas
maksas samaksa
Dzīvokļa īres
līguma termiņš

10. Īres maksas

30,00 (trīsdesmit euro nulle centi).
Izsoles uzvarētājam (īrniekam) drošības nauda tiek ieskaitīta kā
īres līguma drošības nauda. Izsoles dalībniekiem, kuri neuzvar
izsolē, pēc izsoles protokola apstiprināšanas drošības naudu
atmaksā atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā uz dalībnieka
norādīto kredītiestādes kontu.
5,00 euro (pieci euro 00 centi).
Līdz pieteikuma iesniegšanai, izsoles pretendentiem jāiemaksā
Saldus novada pašvaldības kontā kredītiestādē izsoles drošības
nauda un reģistrācijas maksa.
5 (pieci) gadi no īres līguma noslēgšanas dienas ar pirmtiesībām
pagarināt, ja nav īres, apsaimniekošanas un pakalpojumu, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu, un dzīvoklis nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Pagarinot dzīvokļa
īres līguma termiņu, īres maksa nevar būt zemāka par Saldus
novada domes noteikto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
īres maksu.
Īres maksas apmēru veido nosolītā summa mēnesī par 1m2

aprēķins
11. Papildus īres
maksai
proporcionāli
izīrētās dzīvojamās
telpas platībai
maksājami šādi
obligāti maksājumi

12. Dzīvokļa
apakšnoma
13. Īrnieka tiesības
atsavināt dzīvokli

14. Izsoles vieta un
laiks
15. Izsoles dalībnieki

16. Izsoles dalībnieku
reģistrācija

17. Rakstiskajā
pieteikumā
jānorāda

18. Papildus
iesniedzami
dokumenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

reizinot ar dzīvokļa platību. Lodžiju platībai tiek piemērots
koeficients 0,5 no nosolītās īres maksas.
1. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes
īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas
maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam
īpašniekam piederošas zemes;
2. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļu
maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu
maksājumi.
3.dzīvojamās mājas pārvaldnieka noteiktā apsaimniekošanas
maksa un citi maksājumi;
4. par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
Dzīvokli ir aizliegts nodot apakšnomā.
Īrniekam ir tiesības atsavināt īrēto dzīvokli, ja 2 gadus no īres
līguma noslēgšanas brīža īrnieks ir savlaicīgi veicis visus ar
dzīvokļa lietošanu saistītos maksājumus, lietojot dzīvokli, ir
ievērojis sabiedriskās kārtības noteikumus un dzīvoklis nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Izsole notiks 2020.gada 14.augustā plkst. 09.00 Pampāļu
pagasta pārvaldes telpās, Rūpniecības ielā 1A, Pampāļos,
Pampāļu pagastā, Saldus novadā.
Par izsoles dalībnieku var būt katra rīcībspējīga fiziska persona,
kura atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem ir tiesīga būt īrnieks, kura nav parādā
Saldus novada pašvaldībai un tās iestādēm saskaņā ar citām
likumiskām un līgumiskām saistībām, kura termiņā iesniegusi
rakstisko pieteikumu.
līdz 2020.gada 13.augusta plkst. 12.00. Reģistrācija un
rakstiskais pieteikums ar dokumentiem iesniedzami Pampāļu
pagasta pārvaldes telpās, Rūpniecības ielā 1A, Pampāļos,
Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pie izsoles komisijas sekretāra,
kontakttālrunis 63865567, 25443166. Izsoles dalībniekus reģistrē
uzskaites žurnālā, piešķirot katram savu kārtas numuru rakstisko
pieteikumu iesniegšanas secībā.
Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieka pretendenta un
izsoles dalībnieka sniegtās ziņas.
iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
norēķinu konta numuru kredītiestādē;
pieteikuma iesniegšanas laiku;
saziņas līdzekļi (tālruņa Nr., e-pasts);
jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem;
rakstiskajam pieteikumam jābūt pašrocīgi parakstītam.
1. kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas
un drošības naudas samaksu vai izdruka no internetbankas;
2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru, ja
darbības veic pārstāvis.

19. Dokumentu valoda
un noformēšana

20. Piekrišana izsoles
noteikumiem

21. Dalībai izsolē
nereģistrē un
pretendentu
nepielaiž dalībai
izsolē

Visi izsoles noteikumos minētie dokumenti iesniedzami latviešu
valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam jāpievieno notariāli
apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem
publiskiem dokumentiem, tajā skaitā ārvalstī notariāli
apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalsts izdevējas iestādes
apliecinātām dokumentu kopijām, ir jābūt noformētām atbilstoši
Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.
Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar
Dokumentu juridiskā spēka likumu un Izsoles noteikumiem.
Iesniegtajiem dokumentiem (izņemot pilnvaru), kurus izdevušas
valsts vai pašvaldību institūcijas vai amatpersonas, jābūt izdotiem
ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms dokumentu iesniegšanas
dienas Izsoles rīkotājam. Izsoles dalībnieku reģistrācijai
iesniegtie dokumenti netiek atdoti.

Ar izsoles pieteikuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Izsoles
dalībnieka pretendents apliecina, ka vēlas īrēt Dzīvokli saskaņā ar
šiem izsoles noteikumiem, un jebkura Izsoles pretendenta vai
Izsoles dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta
par atteikšanos piedalīties Izsolē, zaudējot iesniegto
nodrošinājumu.
1.
1. ja pretendents nav samaksājis izsoles reģistrācijas maksu
un drošības naudu;
2. rakstiskajā pieteikumā nav norādīts iesniedzējs vai tas nav
parakstīts;
3. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku
reģistrācijas termiņš;
4. ja nav iesniegti šo noteikumu 17., 18., 19.punktā minētie
dokumenti;
5. ja līdz izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanai tiek konstatēts,
ka Izsoles dalībnieka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas
netiek iekļauts Izsoles dalībnieku sarakstā un tam netiek
atmaksāta iemaksātā drošības nauda;
6. ja pēc izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanas tiek konstatēts,
ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija
pieņem lēmumu par izsoles dalībnieka svītrošanu no saraksta,
līdz ar to izsoles dalībnieks zaudē tiesības piedalīties izsolē, un
viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.

22. Izsoles kārtība
1. Izsole notiek norādītajā laikā un vietā.
2. Komisijas sekretārs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolu apstiprina komisija
noslēdzoties izsolei, vai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc izsoles. Izsoli vada komisijas
priekšsēdētājs vai tā nozīmēts komisijas loceklis.
3. Līdz izsolei izsoles dalībnieku pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu
pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad komisijai tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai
aizstāšanas dokuments. Izsoles laikā attiecīgos dokumentus iesniedz Izsoles komisijas
vadītājam.

4. Izsoles telpā Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas uzrāda Izsoles komisijai personu
apliecinošu dokumentu un pirms izsoles sākšanas paraksta Izsoles noteikumus. Ja Izsoles
dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, komisija
nepielaiž šādu personu piedalīties izsolē un uzskata, ka Izsoles dalībnieks nav ieradies uz
Izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles protokolā.
5. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies viens dalībnieks vai tikai viens pretendents ir
atzīts par Dalībnieku, vai uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks, tad vienīgais dalībnieks
iegūst Dzīvokļa īres tiesības, ar viņu slēdz līgumu par Dzīvokļa īri par sākumcenu plus viens
solis pēc attiecīgu izsoles noteikumu nosacījumu izpildes.
6. Ja izsoles sludinājumā norādītajā laikā un vietā nav ieradies/ušies izsoles dalībnieks/i, tad
izsoles sākums tiek atlikts par 15 (piecpadsmit) minūtēm, par ko izsoles vadītājs mutisku
paziņo klāt esošajiem dalībniekiem.
7. Ja Izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles protokolā un tam
netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo Dzīvokli, paziņo izsoles sākumcenu, nosauc izsoles
soli un informē par solīšanas kārtību.
9. Sākumcenas pārsolīšana notiek pa vienam izsoles solim, solītājam paceļot izsniegto
reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru un tur to līdz izsoles vadītājs nosauc dalībnieka
numuru un solīto cenu. Solītājam nav tiesības pārsolīt pašam sevi. Katrs solītājs vai
pārsolītājs ir saistīts ar savu solījumu, kamēr kāds viņu pārsola. Nākamais augstākās cenas
solījums solītāju atsvabina no viņa saistības.
10. Izsoles vadītājs nosauc solītāja piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu
nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz solīšanu.
11. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš solīja
pirmais, tad izsoles vadītājs dod priekšroku solītājam, kurš izsoles dalībnieku sarakstā
reģistrēts pirmais (ar mazāku kārtas numuru).
12. Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
13. Katrs solītājs, t.sk., izsoles uzvarētājs, apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā
savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no solītājiem šo noteikumu neizpilda, par to tiek veikta
attiecīga atzīme dalībnieku sarakstā un viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
14. Ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks un šis dalībnieks neveic solīšanu saskaņā ar šiem
noteikumiem (nav nosolījis vienu soli), par to tiek veikta attiecīga atzīme dalībnieku sarakstā
un viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
23. Izsoles rezultātu
1. Pēc izsoles protokolu apstiprina Izsoles komisija.
apstiprināšana
2. Izsoles rezultātus apstiprina Saldus novada domes mājokļu un
sociālo jautājumu komisija kārtējā sēdē ar lēmumu.
3. Pēc Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu
komisijas lēmuma pieņemšanas ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts
Dzīvokļa īres līgums.
24. Papildu nosacījumi
1. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka Saldus novada pašvaldība veic personas datu
apstrādi, pārbaudot sniegto ziņu patiesumu.
2. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles
dalībniekiem.
3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un
gaitu.
4. Dzīvokļa apskate notiek darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29427660.
5. Izsoles dalībnieks ar pieteikuma iesniegšanu apliecina, ka ir iepazinies ar dzīvokļa tehnisko
stāvokli un apzinās, ka dzīvoklis tiks izīrēts, neveicot uzlabojumus.
6. Izsoles noteikumi un pēc interesenta lūguma papildus dokumenti tiek izsniegti pēc

reģistrācijas maksas samaksas kredītiestādē uz pašvaldības norēķinu konta un maksājuma
dokumenta uzrādīšanas ar nākamo darba dienu pēc izsoles publikācijas Saldus novada
pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv Pagasta pārvaldē katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no plkst.12.00 līdz 16.00 pie izsoles komisijas sekretāra, kontakttālrunis 63865567,
25443166.
7. Ja dalībnieks atsauc savu pieteikumu par piedalīšanos Izsolē pēc pieteikuma par
piedalīšanos Izsolē iesniegšanas termiņa beigām, viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības
nauda.
8. Izsoles uzvarētājs zaudē tiesības noslēgt Dzīvokļa īres līgumu, ja nenoslēdz Dzīvokļa īres
līgumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Saldus novada domes
mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē.
9. Nokavējot Dzīvokļa īres līguma termiņa noslēgšanu, uzvarētājs zaudē iesniegto drošības
naudu un izsoles komisija pārsolītajam izsoles dalībniekam rakstveidā dara zināmu par
pretendenta tiesībām uz Dzīvokļa īres tiesībām par paša nosolīto augstāko cenu, ja tāds ir.
10. Izsoles uzvarētājs no īres līguma noslēgšanas brīža ir atbildīgs par Dzīvokļa uzturēšanu
kārtībā.
11. Sūdzības par Izsoles komisijas darbībām iesniedzamas rakstveidā 5 (piecu) darba dienu
laikā no izsoles datuma Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijai.
25. Saldus novada pašvaldības rekvizīti
Nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas Nr.

Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus , LV – 3801
90009114646

Konta numurs
Kods
Nosaukums
LV25 RIKO 0002 0131 7509 7 RIKOLV2X Luminor bank AS
LV39 HABA 0551 0275 8272 0 HABALV22 Swedbank AS
LV42 UNLA 0050 0142 7752 5 UNLALV2X SEB Banka AS
LV60 PARX 0012 7974 0000 3 PARXLV22 Citadele banka AS
ar piezīmi – izsole (norādot objekta adresi, drošības nauda/
reģistrācijas maksa)

Saldus novada domes priekšsēdētājs

M.Zusts

Latvijas Republika

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

Saldū
2020.gada 13.jūlijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2020.gada 13.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 13.§)

Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2020.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta pirmo daļu
1.

Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta un
ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus
un atbildību.

2.

Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 27 923 426 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi bez aizdevuma atmaksas– 32 531 010 euro
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 6 700 437 euro
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 310 312 euro.
2.5. līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 411 627 euro
2.6. saņemtie aizņēmumi - 230586.00 euro

3.

Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020.
gadam šādā apmērā:
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 65 000 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 192 386 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 152 386.euro.
4.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 25 000 euro.

4.

Saldus novada pašvaldība 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu
pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem
aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5.

Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.92% .

6.

No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm
piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem,
atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem , izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto
finansējumu.

7. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 314 100 apmērā izmantojami atbilstoši
Domes lēmumam.
8.

Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta
grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros
ir paskaidrota to nepieciešamība.

9.

Budžetā iekļautās summas prioritāro darbu veikšanai un EUR 248 540.00 apmērā
izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes,
struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

10.

Pagasta pārvaldēm un Saimnieciskās nodaļas budžetā iekļautās summas ielu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanai EUR 525 000.00 ( katram pagastam EUR 18000.00,
Saldus pilsētai – EUR 255 000.00) apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas
komisijas lēmuma pēc iesnieguma saņemšanas

11.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām

Domes priekšsēdētājs

M.Zusts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošiem noteikumiem Nr.18
“Par grozījumiem Saldus novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
“Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 17.panta 2.daļu, saistošos noteikumos Nr.18
“Par grozījumiem Saldus novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
Saldus novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:
Finansējums
Nosaukums
(EUR)
Piezīmes
Saldus
novada
pašvaldības
1.
investīciju projekti
40026.00
pielikums
SIA Saldus medicīnas centrs
2.
pamatkapitāla palielināšana
11513.00
Domes lēmums

Domes priekšsēdētājs

M.Zusts

Pielikums Nr.1
Saldus novada domes
2020.gada 13.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 13.§)
Saldus novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta plāns
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

A

B

I.
1.0
1.1.0.0.
4.1.0.0.
5.4.0.0.
5.5.0.0.
2.0
8.6.0.0.
8.9.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.1.0.0.
12.3.0.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
3.0

KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodokļi atsevišķām precēm un
pakalpojumu veidiem
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu
atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto
maksājumu
Pārējie finanšu ieņēmumi
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā
īpašuma un mantas realizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.4.0.0.

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5.0
18.0.0.0.
18.6.0.0.

Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta
t.sk.mērķdotācija autoceļu uzturēšanai
t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
un soc nod. nomaksai
t.sk.PFIF

19.0.0.0.

Pašvaldību budžetu transferti

Grozītais
gada plāns
kopā
1

Grozījumi
13.07.2020.

Grozītais
gada plāns
kopā
1

27 92 34 26

0

27 92 34 26

13 89 92 10

0

13 89 92 10

12 23 60 03

12 23 60 03

1 56 82 07

1 56 82 07

3 50 00

3 50 00

6 00 00

6 00 00

70 09 62

0

70 09 62

2 00 00

2 00 00

50 00

50 00

3 00 00

3 00 00

40 00

40 00

80 00

80 00

15 00

15 00

63 24 62

63 24 62

62 55 82

62 55 82

0

0

68 80

68 80

1 47 67 92

0

1 47 67 92

1 22 66 92

1 22 66 92

25 01 00

25 01 00

11 84 64 62

0

11 84 64 62

11 51 64 62

0

11 51 64 62

11 51 64 62

11 51 64 62

4 38 65 85

7 01 85 36

27 14 16 85

43 42 66 96

28 73 99 45

45 98 39 12

33 00 00

0

33 00 00

19.2.0.0.
II.
II.1

Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

01.000

Vispārējie valdības dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

09.000

Izglītība

10.000

Sociālā aizsardzība

II.2

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

33 00 00

33 00 00

32 54 25 23

-1 15 13

32 53 10 10

32 54 25 23

-1 15 13

32 53 10 10

4 29 86 59

-5 96 79

4 23 89 80

43 51 20

0

43 51 20

1 06 98 00

0

1 06 98 00

10 34 21 94

4 81 66

10 39 03 60

1 97 11

0

1 97 11

2 69 00 20

0

2 69 00 20

11 34 21 96

0

11 34 21 96

2 34 48 23

0

2 34 48 23

32 54 25 23

-1 15 13

32 53 10 10

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

26 65 35 10

-5 96 79

26 59 38 31

1.1.

Kārtējie izdevumi

26 65 35 10

-5 96 79

26 59 38 31

11 88 82 95

0

11 88 82 95

2 92 19 02

0

2 92 19 02

10 34 75 86

-5 96 79

10 28 79 07

4 54 95

0

4 54 95

8 53 33 04

-5 96 79

8 47 36 25

1 61 30 88

0

1 61 30 88

1 77 61

0

1 77 61

13 79 38

0

13 79 38

11 00 00

0

11 00 00

11 00 00

0

11 00 00

1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
1.2.
4000
4200
4300
1.3.
3000
3200
6000

Atlīdzība
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā
5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
sankciju maksājumi
Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes
kredītiestādēm
Pārējie procentu maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem,
biedrībām un nodibinājumiem
Sociālie pabalsti

0

0

11 00 00

11 00 00

98 95 27

0

98 95 27

38 22 18

0

38 22 18

38 22 18

0

38 22 18

60 73 09

0

60 73 09

6200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

27 86 03

0

27 86 03

6300

Sociālie pabalsti natūrā

16 27 00

-5 00 00

11 27 00

16 60 06

5 00 00

21 60 06

39 62 00

0

39 62 00

39 62 00

0

39 62 00

6400
7000

1.5.

Pārējie klasifikācijā neminētie
maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība
Transferti viena budžeta veida ietvaros
un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta
veidiem

7200
2.1.

Pašvaldību transferti un uzturēšanas
izdevumu transferti

39 62 00

0

39 62 00

Pamatkapitāla veidošana

5 88 90 13

4 81 66

5 93 71 79

Pamatkapitāla veidošana

5 88 90 13

4 81 66

5 93 71 79

1 14 26

0

1 14 26

5 87 75 87

4 81 66

5 92 57 53

5000
5100

Nemateriālie ieguldījumi

5200

Pamatlīdzekļi

III.

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

IV.

Finansēšana

F20010000
F21010000
F21010000
AS
F21010000
AB
F22010000
F22010000
AS
F22010000
AS

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
Naudas līdzekļi

-4619097

-4607584

4619097

4607584

6390125

6390125
0

0

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada
sākumā

6390125

6390125

6700437

6700437

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada
sākumā ( pašu līdzekļi)

4197386

4197386

F22010000
AS
F22010000
AB
F22010000
AB

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada
sākumā ( ar mērķi)
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda
beigās

2503051

2503051

310312

310312

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda
beigās ( pašu līdzekļi)

310312

310312

F22010000
AB

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda
beigās ( ar mērķi)
Aizņēmumi

F40020000
F5001LĪDZ

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Domes priekšsēdētājs

0

0

0

-1370914

0

-1370914

400114

11513

411627

M .Zusts

Pielikums
Saldus novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumiem
Saldus novada domes
2020.gada 13.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 13.§)
Saldus novada pašvaldības investīciju projekti
Rīcības
virziens
4.1.6-5
4.1.6-5
3.1.1-5
1.1.5-5
1.1.5-5

Iestādes nosaukums
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Ezeres pagasta pārvalde

Nosaukums
Iestāžu projekti (līdzfinansējums)
Sadarbības projekti (līdzfinansējums)
Elektrostabu pārlikšana
Ezeres pamatskolas darbmācības kabineta remonts

Kopējās
izmaksas

Apv. Jaunauces un Rubas pārv.
1.4.1-4
3.1.1-5
3.1.1-4

1.1.5-6

Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagasta pārvalde
Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Šķēdes pagastā
Ielu apgaismojums Jaunlutriņi un Šķēde

Kursīšu pagasta pārvalde
Lutriņu pagasta pārvalde

1.3.2-1

Nīgrandes pagasta pārvalde

3.1.1-5
1.1.5-11
3.1.1-5
1.1.5-2
1.1.5-1
1.1.5-1
3.2.3-3

Novadnieku pagasta pārvalde
Pampāļu pagasta pārvalde
Saldus pagasta pārvalde

Gājēju ceļiņa labiekārtošana Jaunlutriņos pie vides objekta
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Telpu remonts PII pielāgošanai skolēniem
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Prioritārie darbi
Finansējums no īpašuma pārdošanas

Nīgrandes Kalnu kultūras nama ēdnīcas remonts,
apkures sistēmas
Nīgrandes ielu apgaismojums
Nīgrandes PII rotaļu laukums
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Draudzības ciemā trotuāra, elektrības sakārtošana
Finansējums no īpašuma pārdošanas
PII telpu pielāgošana
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Ķīmijas kabineta ūdensapgāde, ventilācija, kosmēt.remonts,
mēbeles
Druvas vidusskolas ēkas apkures sitēmas sakārtošana
Kanalizācijas izbūves 1.kārta( būvniecība, autoruzraudzība,
būvuzraudzība)
Finansējums no īpašuma pārdošanas

Paskaidrojums
pie
grozījumiem

Investīcijas

Prioritārie
darbi

20000,00
20000,00
13138,00
21502,00

20000,00
20000,00
16163,00
0,00
34464,00

Ezeres pamatskolas sporta zāles grīdas nomaiņa
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Prioritārie darbi
Finansējums no īpašuma pārdošanas

Grozījumi
jūlijā

1642,00

Izdevumu
Struktūrvienība

EKK

06.601.011
06.601.011
06.101.04
09.212.04.

22391
22391
5239
2241

01.890.04
01.890.02
01.890.02

22391
22391
22391

no
neparedzētiem
līdzekļiem

9153,86
11078,00
8509,05

9153,86
11078,00
8509,05

5000,00

5000,00

06.101.03

9000,00

9000,00

06.101.03

3000,00
14912,13
30000,00
3351,45
10749,00
12447,87

06.101.03

3000,00
14912,13
30000,00
3351,45
10749,00
12447,87

01.890.03
06.101.05
01.890.05
01.890.06
01.890.06

3400,00

3400,00

08.230.07

4177,00
16220,00
11872,31
50000,00
5747,46
21380,00
9338,38

4177,00
16220,00

06.400.07
06.101.07
01.890.07
06.101.08
01.890.08
09.211.09
01.890.09

15000,00

15000,00

09.213.10

150000,00

150000,00

06.601.011

180000,00

85000,00

06.101.10

15396,39

11872,31
50000,00
5747,46
21380,00
9338,38

15396,39

01.890.10

5239
22391
22391
22391
2241
22391
22391
22391
2241
22391
5240
22391
5240
22391
2241
22391
2241
5240
5240
22391

Vadakstes pagasta pārvalde
Zaņas pagasta pārvalde
1.1.5-18
3.2.3-4

Zirņu pagasta pārvalde

1.1.5-8

Zvārdes pagasta pārvalde

1.1.5-19
1.1.5-20
1.1.5-4
1.1.5-11
1.1.5-12
1.1.5-3
1.1.5-16
1.1.5-17
1.1.5-23
1.1.5-24
1.1.5-22
1.1.5-21
1.3.2-11
1.3.1-5
1.3.1-10
1.2.1-1
1.4.1-6
3.1.3-6
1.5.1-8
1.4.1-8
1.5.3-6
1.5.1-9
1.5.1-10
3.1.1-10
3.1.1-7
1.5.3-7

Saldus vidusskola
Saldus pamatskola
Cieceres internātpamatskola

1.5.3-10
1.4.1-8

PII Zīlīte
PII Pacasiņa
PII Īkstīte
PII Sienāzītis
Sporta skola
Bērnu un jaunatnes centrs
Mākslas skola
Mūzikas skola
Muzejs
P/s TIKSC
Bibliotēka
P/a Sociālais dienests
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība

Prioritārie darbi
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Prioritārie darbi
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Kurzemītes skolas jumta remonts
Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Būtnāros
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Striķu skolas papildizdevumi
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Papildus izdevumi SAM projektam
Nojumes
Ēkas atjaunošanas būvdarbi, žoga sakārtošana
Telpu remonts
Prioritārie darbi
Žogs,apkure,bēniņi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Peldbaseina logu nomaiņa
Māju numuru zīmes ciemu teritorijās
Dabas takas labiekārtošanas 2.kārta Kalnsētas parkā
Skulptūras pie baznīcas
Trepes un Kalpaka laukuma labiekārtošana
Kalpaka laukuma labiekārtošana
Nākotnes ielas kvartāla sakārtošana
Āra baseina ierīkošana Saldus ezerā
M.Čaklā skvēra komunikāciju izbūve(elektrība)
Veloceliņš (Zvejnieku iela- Jelgavas iela- pilsētas robeža)
tehniskā projekta izstrāde
Vides objekti uz šosejas Kuldīgas virzienā

3878,00
2386,39
4982,00
3604,82
22158,00
0,00
12149,02
8554,00
3292,26
10458,00
4793,00
24500,00
20000,00
490000,00
19313,00
4596,00
33576,00
10662,00
6328,00
3434,00
3091,00
5076,00
21491,00
8587,00
27176,00
37528,00
20000,00
5000,00
120000,00
80000,00
50000,00
149000,00
30000,00
4000,00

1.5.3-11

Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība

Laukuma sakārtošana Miera ielā ( Sinagoga)

12149,02
8554,00
3292,26
10458,00
4793,00
24500,00
20000,00
490000,00
19313,00
4596,00
30000,00
10662,00
6328,00
3434,00
3091,00
5076,00
21491,00
8587,00
27176,00
31970,00
20000,00
5000,00
120000,00
80000,00
50000,00
149000,00
30000,00
4000,00
35000,00
9000,00

15158,00
25700,00

no
neparedzētiem
līdzekļiem

0,00
38921,00

4.1.6.-6

22158,00
25000,00

35000,00

525000,00
Skeitparka un stāvlaukuma izbūve Jelgavas ielā 6
Iekšpagalma rekonstrukcijas 1.kārta

3878,00
2386,39
4982,00
3604,82

1854,00

no
neparedzētiem
līdzekļiem

01.890.11
01.890.11
01.890.12
01.890.12
06.101.13
06.101.13
01.890.13
09.211.14
01.890.14
01.890.01
01.890.01
09.212.22
09.101.012
09.101.012
09.101.011
01.890.01
09.101.013
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
08.100.01
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011
06.601.011

22391
22391
22391
22391
2241
22391
22391
22391
22391
22391
22391
2241
5239
5239
2241
22391
2241
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
2241
2350
3263
5240
5240
5240
5240
5240
5240
5240
3263

06.601.011
525000,00
525000,00

06.601.011

5240
5240

06.601.011
30000,00

5240

3.1.1-6

Saldus novada pašvaldība

3.1.1-6
3.1.1-9

Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība

3.1.1-9
3.1.1-9
3.1.1-9
3.1.1-9
3.1.1-9
3.1.1-9
3.1.1-9

Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība

3.1.1-9

Saldus novada pašvaldība

3.1.1-9

1.1.1-4

Saldus novada pašvaldība

Tilta remonts pār Paksītes upi Zirņu pagastā, būvniecība,
autouzraudzība, būvuzraudzība
Tilta remonts Zaņas pagastā tehniskais projekts

Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Rozentala iela
(V/skola -Bērzu aleja)
Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Ausekļa ielā
Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Krasta ielā
Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Kalēju ielā
Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Bērzu iela
Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Švelmaņa iela
Ielas seguma un kontrolaku sakārtošana Blaumaņa iela
Ielas seguma virsmas vienkārtas apstrāde Jelgavas
iela(no A/ostas -robežai.)
Ielas seguma, trotuāru un kontrolaku sakārtošana, ielu
ikdienas uzturēšanas pakalpojumiem Saldus pilsētā
Ielas seguma, trotuāru un kontrolaku sakārtošana, ielu
ikdienas uzturēšanas pakalpojumiem Saldus pagasta
teritorijās

117907,00
23922,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698659,00

10830,00

no
neparedzētiem
līdzekļiem

8140,00

no
neparedzētiem
līdzekļiem

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība

Bērnu laukuma aprīkojuma uzstādīšana ,iegāde.
Sabiedriskās tualetes (1 gb)
Brīvkrāns
Lielgabarīta atkritumu akcija
Kopā

Domes priekšsēdētājs

06.601.011
06.601.011

5240
5240

4 90 00
3 04 44
4 90 00
4 56 80
7 70 00
2 80 00
6 56 00

06.202.01
06.202.01
06.202.01
06.202.01
06.202.01
06.202.01
06.202.01

52 40
52 40
52 40
52 40
52 40
52 40
52 40

6 40 00

06.202.01

52 40

8 00 00
5 00 00
35 00

06.202.01
06.202.01
06.202.01
06.202.01

52 40
52 40
52 39
22 24

270000,00

88140,00

3.2.4-7
3.2.2-5
3.2.2-3

100000,00
20000,00

50000,00
3500,00
35000,00
3841180,40

48166,00

35000
3417536,00 248540,40

M.Zusts

Pielikums
Saldus novada domes
2020.gada 13.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 13.§)
Saldus novada pašvaldības investīciju projekti
Iestādes nosaukums
Ezeres pagasta pārvalde
Apvienotā Jaunauces un Rubas
pārvalde
Apvienotā Jaunauces un Rubas
pārvalde

Nosaukums
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Prioritārie darbi
Finansējums no īpašuma pārdošanas

Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Kursīšu pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Lutriņu pagasta pārvalde
Prioritārie darbi
Lutriņu pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Nīgrandes pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Novadnieku pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Pampāļu pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Saldus pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Vadakstes pagasta pārvalde
Prioritārie darbi
Vadakstes pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Zaņas pagasta pārvalde
Prioritārie darbi
Zaņas pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Zirņu pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas
Zvārdes pagasta pārvalde
Finansējums no īpašuma pārdošanas

Prioritārie
darbi
9153,86

Izdevumu
Struktūrvienība
01.890.01

11078,00

01.890.01

8509,05

01.890.01

14912,13

01.890.01

3351,45
10749,00
12447,87
11872,31
5747,46
9338,38
15396,39
3878,00
2386,39
4982,00
3604,82
12149,02
3292,26

01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01

EKK
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391

Saldus vidusskola
Saldus pamatskola
PII Īkstīte
Sporta skola
Bērnu un jaunatnes centrs
Mākslas skola
Mūzikas skola
Muzejs
P/s TIKSC
Bibliotēka
P/a Sociālais dienests

Domes priekšsēdētājs

Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Prioritārie darbi
Kopā

10458,00
4793,00
4596,00
10662,00
6328,00
3434,00
3091,00
5076,00
21491,00
8587,00
27176,00

01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01
01.890.01

22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391
22391

248540,40

M.Zusts

