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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Saldū

2021.gada 6.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Saldus novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba
attīstību pašvaldībās.
2. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
3. Par … iesnieguma izskatīšanu.
4. Par Saldus novada pašvaldības programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu
nometņu organizēšanai Saldus novadā" nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Brocēnu novada ģerboņa atzīšanu par spēku zaudējušu.
6. Par Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas un Brocēnu novada
Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju.
7. Par Saldus novada pašvaldības policijas un Brocēnu novada pašvaldības
policijas reorganizāciju.
8. Par Saldus novada un Brocēnu novada Sociāliem Dienestiem.
9. Par Saldus novada un Brocēnu novada būvvaldēm un Būvniecības
informācijas sistēmas kontiem.
10. Par Saldus novada būvvaldes vadītājas iecelšanu.
11. Par noteikumu “Par Saldus novada domes deputātu atlīdzību”
apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem 2021.gada 25.marta lēmumā “Par investīciju projekta
“Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar v/a P109 Kandava - Saldus
un Jelgavas ielu posmā no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai,
Saldū” iesniegumu” (protokols Nr. 3, 93.§).
13. Par Saldus novada domes lēmumu par projektu realizāciju
pārapstiprināšanu.
14. Par 2021.gada 22.jūnija Saldus novada domes lēmuma “Par grozījumiem
Saldus novada domes 2020.gada 27.februāra saistošos noteikumos Nr.7
„Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem.
15. Par 2021.gada 22.jūnija Saldus novada domes lēmuma “Par Saldus
novada domes saistošiem noteikumiem „Par licencēto makšķerēšanu
Zaņas dzirnavu dīķī”” atcelšanu.

16. Par Saldus novada domes saistošiem noteikumiem „Par licencēto
makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”.

1.§
Par Saldus novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba
attīstību pašvaldībās
Saldus novada pašvaldībā 05.07.2021. saņemts un lietvedībā ar Nr. 2482/4-34 reģistrēts
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības
Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās (iesnieguma datums 15.06.2021.) (turpmāk –
Memorands) ar aicinājumu visiem Latvijas pašvaldību deputātiem pievienoties Memorandam, ar
to apliecinot izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmējot
apņemšanos savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un
cilvēkresursus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pievienoties Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās
(Pielikumā: Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās)
2. Noteikt Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
direktori kā kontaktpersonu ar Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās
saistīto jautājumu koordinēšanā.
3. Pilnvarot Saldus novada domes priekšsēdētāju Māri ZUSTU visu Saldus
novada domes deputātu vārdā parakstīt Memorandu par sociālā darba attīstību
pašvaldībās.
Lēmums nosūtāms: Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, …, I.VANAGAI, Domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā, Sabiedrisko attiecību speciālistei

2.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
Saldus novada pašvaldības īpašumā ir neizīrēts dzīvoklis Skolas ielā 5-5, Lutriņos,
Lutriņu pagastā, Saldus novadā. Dzīvoklis ir labiekārtots, tā kopējā platība ir 47,4m2, dzīvoklī ir
divas dzīvojamās istabas, tas ir dzīvošanai derīgā stāvoklī.
Lai dzīvokli varētu izīrēt kā sociālo dzīvokli, dzīvojamajai telpai ir nepieciešams noteikt
sociālā dzīvokļa statusu. Lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu ir tiesīga pieņemt
Saldus novada dome.
Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4.panta pirmo
daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:

Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Skolas ielā 5-5, Lutriņos, Lutriņu
pagastā, Saldus novadā.
Lēmums nosūtāms: Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, Administratīvajai nodaļai, Finanšu
nodaļai (nodokļu inspektoriem), Lutriņu pagasta pārvaldei

3.§
Par … iesnieguma izskatīšanu
Saldus novada pašvaldībā 2021.gada 2.jūlijā saņemts un lietvedībā ar Nr. 2466 reģistrēts
…, personas kods …, iesniegums ar lūgumu sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
….
Saldus novada pašvaldības īpašumā ir neizīrēts dzīvoklis Skolas ielā 5-5, Lutriņos,
Lutriņu pagastā, Saldus novadā. Dzīvoklis ir labiekārtots, tā kopējā platība ir 47,4m2, dzīvoklī ir
divas dzīvojamās istabas, dzīvoklis ir dzīvošanai derīgā stāvoklī. Ar Saldus novada domes
2021.gada 6.jūlija lēmumu (prot. Nr.11, 3.§) dzīvoklim ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss.
Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 32.punkts paredz, ka dzīvokļa īrnieks, kuram ir noteikts trūcīgas
vai maznodrošinātas personas statuss, apmaksā:
“30.1. 50% no īres un apsaimniekošanas maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas
pašvaldības dzīvokļiem;
30.2. 50% no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(atkritumu apsaimniekošana, kanalizācija, aukstā un siltā ūdens padeve, maksa par siltumu);”.
Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5.panta pirmo
prim daļu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1., 32., 32.2punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Reģistrēt …, personas kods …, pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistra Nr.3 “Sociālo dzīvokļu izīrēšana” 1.grupā.
2. Noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar …, personas kods …, par dzīvokļa
Skolas ielā 5-5, Lutriņos, Lutriņu pagastā, Saldus novadā, īri uz noteiktu laiku uz 6
(sešiem) mēnešiem.
3. Piemērot atlaidi …, personas kods …, 50% no īres un apsaimniekošanas
maksas, no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(atkritumu apsaimniekošana, kanalizācija, aukstā un siltā ūdens padeve, maksa par
siltumu), par dzīvokļa Skolas ielā 5-5, Lutriņos, Lutriņu pagastā, Saldus novadā,
īri.
4. Pilnvarot Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāju slēgt sociālā dzīvokļa Skolas
ielā 5-5, Lutriņos, Lutriņu pagastā, Saldus novadā, īres līgumu ar …, personas kods
….

5. Izslēgt …, personas kods …, no pašvaldības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra Nr.3 “Sociālo dzīvokļu izīrēšana”
1.grupas.
6. Lēmuma 2.-5.punkts zaudē spēku, ja dzīvokļa Skolas ielā 5-5, Lutriņos,
Lutriņu pagastā, Saldus novadā, īres līgums ar …, personas kods …, netiek
noslēgts līdz 2021.gada 31.augustam.
Šo lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā (Striķu iela 3, Saldus, LV 3801) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms …, Lutriņu pagasta pārvaldei, Administratīvajai nodaļai, p/a “Sociālais
dienests”

4.§
Par Saldus novada pašvaldības programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu
nometņu organizēšanai Saldus novadā” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 27.maija sēdē pieņemto protokollēmumu
atbalstīt informatīvā ziņojuma “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas
radīto seku mazināšanai” (protokols Nr. 44, 47.§, 2.punkts) 2.punktā piedāvātos risinājumus
attiecībā uz atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai, Ministru kabineta
2021.gada 27.maija rīkojumu Nr. 348 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un 2021.gada 5.jūlija sadarbības līgumu
Nr. 4-7.2/501, kas noslēgts starp Saldus novada pašvaldību un Valsts izglītības satura centru, ir
sagatavots Saldus novada pašvaldības programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanai” Saldus novadā nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības programmas “Atbalsts bērnu un
jauniešu nometņu organizēšanai Saldus novadā” nolikumu (sk. pielikumā)
Lēmums nosūtāms Izglītības pārvaldei, Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai

5.§
Par Brocēnu novada ģerboņa atzīšanu par spēku zaudējušu
Ņemot vērā Valsts heraldikas komisijas izstrādātos ieteikumus jautājumā par ģerboņiem
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma kontekstā, kā arī pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:

1. Saldus novadā iekļautā Brocēnu novada ģerboni atzīt par spēku
zaudējušu.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts heraldikas komisijai zināšanai.
Lēmums nosūtāms: Valsts heraldikas komisijai, sabiedrisko attiecību speciālistei

6.§
Par Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas un Brocēnu novada Dzimtsarakstu
nodaļas reorganizāciju
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30.panta otro
daļu, un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Reorganizēt Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļu, reģistrācijas Nr.
40900004527, un Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļu, reģistrācijas Nr.
90000024417, apvienojot tās, kā rezultātā uz abu reorganizējamo institūciju bāzes
izveidot jaunu iestādi, kuras nosaukums - Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa.
2. Lēmuma 1.punktā reorganizējamo institūciju apvienošanas procesu beigt
līdz 2021.gada 1.septembrim.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt abu Dzimtsarakstu nodaļu
vadītāju izvērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: sabiedrisko attiecību speciālistei

7.§
Par Saldus novada pašvaldības policijas un Brocēnu novada pašvaldības
policijas reorganizāciju
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30.panta otro
daļu, un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Reorganizēt Saldus novada pašvaldības policiju, reģistrācijas Nr.
90009114646, un
Brocēnu novada pašvaldības policiju, reģistrācijas Nr.

90000024417, apvienojot tās, kā rezultātā uz abu reorganizējamo institūciju bāzes
izveidot jaunu iestādi, kuras nosaukums - Saldus novada pašvaldības policija.
2. Lēmuma 1.punktā reorganizējamo institūciju apvienošanas procesu beigt
līdz 2021.gada 1.septembrim.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram mēneša laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža organizēt abu pašvaldības policijas priekšnieku izvērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: sabiedrisko attiecību speciālistei

8.§
Par Saldus novada un Brocēnu novada Sociāliem Dienestiem
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.panta otro
daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un uz Publisko aģentūru
likuma 19. panta pirmo un otro daļām,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Likvidēt Brocēnu novada pašvaldības iestādi “Sociālais dienests”,
reģistrācijas Nr. 90009758133, pievienojot to Saldus novada pašvaldības aģentūrai
“Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr. 90002119731, kā rezultātā pievienojamā
iestāde beidz pastāvēt.
2. Lēmuma 1.punktā pievienojamās iestādes likvidācijas procesu beigt līdz
2021.gada 1.septembrim. Iestādes turpmākais nosaukums – Saldus novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” .
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram mēneša laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža organizēt abu Sociālo dienestu direktoru/vadītāju izvērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: sabiedrisko attiecību speciālistei

9.§
Par Saldus novada un Brocēnu novada būvvaldēm
un Būvniecības informācijas sistēmas kontiem
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.panta otro
daļu un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:

1. Likvidēt Brocēnu novada būvvaldi, reģistrācijas Nr. 90000024417,
pievienojot to Saldus novada būvvaldei, reģistrācijas Nr. 40900004550, kā
rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt.
2. Lēmuma 1.punktā pievienojamās iestādes likvidācijas procesu beigt līdz
2021.gada 7.jūlijam. Būvvaldes turpmākais nosaukums – Saldus novada būvvalde.
3. Apvienot esošos Saldus novada būvvaldes un Brocēnu novada būvvaldes
BIS kontus vienā – Saldus novada būvvaldes kontā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: sabiedrisko attiecību speciālistei

10.§
Par Saldus novada būvvaldes vadītājas iecelšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Iecelt Saldus novada būvvaldes vadītājas amatā Ingrīdu ANDERSONI,
personas kods … .
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: sabiedrisko attiecību speciālistei

11.§
Par noteikumu “Par Saldus novada domes deputātu atlīdzību” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmā daļas 2.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma normām,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.1 “Par Saldus novada domes deputātu
atlīdzību” (Noteikumi pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtīt: visiem Deputātiem, Izpilddirektoram, Finanšu, Attīstības un Administratīvai
nodaļām

12.§
Par grozījumiem 2021.gada 25.marta lēmumā “Par investīciju projekta
“Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar v/a P109 Kandava - Saldus un
Jelgavas ielu posmā no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai, Saldū”
iesniegumu” (protokols Nr. 3, 93.§)
2021.gada 11.februārī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novērošanai”, kas ir izstrādāti, lai turpinātu sniegt atbalstu
pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus investīciju projektu
īstenošanai.
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada
17.februāra vēstuli Nr. 1-132/1573 “Par aicinājumu pašvaldībām iesniegt investīciju projektus
atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 104”, lai mazinātu
ārkārtējās situācijas ietekmi Saldus novadā, Saldus novada pašvaldība gatavo investīciju projektu
“Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar v/a P109 Kandava- Saldus un Jelgavas ielu posmā
no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai, Saldū” iesniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajam pašvaldību aizņēmumu apmēram ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19. Investīciju projekts atbilst MK noteikumu 3.1.2. punktam, kā arī
tam ir augsta gatavības pakāpe, t.i., būvprojekti ir izstrādāti un saskaņoti būvvaldē.
Projekta lieta Nr. OBJ-2021-01
Investīciju projekta aktivitātes un rezultāts:
 izbūvēts kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš gar v/a P109 Kandava-Saldus un Jelgavas
ielu posmā no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai, Saldū (būvprojekts “Kopīga
gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar v/a P109 Kandava -Saldus un Jelgavas ielu posmā
no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai, Saldū” 1. un 2.kārta)- trases kopējais
garums 628,58 metri, betona bruģakmens segums, lietus ūdens kanalizācija, ielu
apgaismojums, apzaļumošana.
 pārbūvēts ūdensvads un saimnieciskās kanalizācijas spiedvads Zvejnieku un Jelgavas
ielās (būvprojekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Zvejnieku un
Jelgavas ielās, Saldū, Saldus novadā”)- izbūvēt 837 m garus ūdensapgādes tīklus un 358
m garus spiedvadu kanalizācijas tīklus.
Investīciju projekta ietvaros, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju un izvairītos no bojājuma riska,
abi būvprojekti ir jārealizē kopā, t.i., ne tikai izbūvēt kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu no Saldus
pilsētas ielas līdz Zvejnieku ielai, bet vienlaicīgi pārbūvēt arī ūdensvadu un saimnieciskās
kanalizācijas spiedvadu Zvejnieku un Jelgavas ielās, kas atradīsies zem gājēju un velosipēdistu
ceļa. Ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas spiedvads pārbūve šobrīd, nākotnē dos iespēju
centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošināt arī Brocēnu novada Oškalnu ciemā,
kas pēc administratīvi teritoriālās reformas ir jaunveidotā Saldus novada sastāvā.
Investīciju projekta īstenošanas laiks:
2021.gada jūlijs – 2022.gada septembris.
Investīciju projekta mērķis:
Saldus novada pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība.
Investīciju projekta budžets:
Saldus novada pašvaldības budžeta finansējums 432 083 EUR , kur
Saldus novada pašvaldības aizņēmums no valsts budžeta 356 575 EUR (85%),
Saldus novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums 62 925 EUR (15%).
Saldus novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) 12 583 EUR
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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 – 1.5.2. Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un objektu
infrastruktūru, 1.5.2.-7 Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar v/a P109 Kandava- Saldus- un
Jelgavas ielu posmā no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai, Saldū.
Pamatojoties uz likumu ”Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas
noteikumu 6.punkta 2.teikumu “….Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.”, jaunai novada domei ir jāpieņem
lēmums par Saldus novada domes un Brocēnu novada domes iepriekš pieņemtiem lēmumiem par
aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un otro daļu, un uz Saldus novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošiem
noteikumiem Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”,

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (G.ANDERSONE, I.KĻAVA,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, Ā.SPROĢIS, I.TOMANOVIČA-BARONE,
I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS –
3 deputāti (K.BARANČANS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA), Saldus novada dome
nolemj:
Izdarīt grozījumiem Saldus novada domes 2021.gada 25.marta lēmumā “Par
investīciju projekta “Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar v/a P109
Kandava - Saldus un Jelgavas ielu posmā no Saldus pilsētas robežas līdz Zvejnieku
ielai, Saldū” iesniegumu” (protokols Nr.3, 93.§) lēmuma 3. un 6.punktā, izsakot
tos šādā redakcijā:
“3. Ņemt ilgtermiņa kredītu, investīciju projekta “Kopīga gājēju un velosipēdu
ceļa izbūve gar v/a P109 Kandava - Saldus un Jelgavas ielu posmā no Saldus
pilsētas robežas līdz Zvejnieku ielai, Saldū” īstenošanai, līdz 356 575 EUR
apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2023.gadu, no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots:
3.1. 2021.gadā – 106 972.50 EUR;

3.2. 2022.gadā - 249 602.50 EUR.
…
6. Investīciju projektu īstenot līdz 2022.gada 30.septembrim”.
Lēmumu nosūtīt: Attīstības un Finanšu nodaļām, SIA “Saldus komunālserviss”

13.§
Par Saldus novada domes lēmumiem par projektu realizācijas atbalstu
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punkta 2.teikumu, kurā noteikts, ka “….Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.”, jaunai novada domei ir
jāpieņem lēmums par Saldus novada domes un Brocēnu novada domes iepriekš pieņemtiem
lēmumiem par aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, un 41.panta otro daļu, uz Saldus novada domes 2021.gada
28.janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
Atbalstīt šādus pieņemtos Saldus novada domes lēmumus par projektu
realizāciju:
1. 2021.gada 27.maija Saldus novada domes sēdes lēmumu ”Par investīciju
projekta “Vājstrāvas tīklu izbūve Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā” iesniegumu
(sēdes protokols Nr. 7., 75.§);
2. 2021.gada 27.maija Saldus novada domes sēdes lēmumu ” Par investīciju
projekta “Saldus vidusskolas ēkas Cieceres ielā 6, Saldū centralizētās ventilācijas
sistēmas pārbūve” iesniegumu ( sēdes protokols Nr. 7., 74.§);
3. 2021.gada 25.februāra Saldus novada domes sēdes lēmumu “Par
ilgtermiņa kredīta ņemšanu ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai, Striķu ielā
7,Saldū” ( sēdes protokols Nr. 2., 38.§);
4. 2021.gada 25.februāra Saldus novada domes sēdes lēmumu “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.§)” ( sēdes protokols Nr.
2., 33.§).
Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai

14.§
Par 2021.gada 22.jūnija Saldus novada domes lēmuma

“Par grozījumiem Saldus novada domes 2020.gada 27.februāra saistošos
noteikumos Nr.7 „Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem”” atcelšanu
Saldus novada pašvaldība 2021.gada 5.jūlijā saņēma un lietvedībā ar Nr.2491/4-34
reģistrēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM)
02.07.2021. Nr.1-18/6334 e-atzinumu par novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.14
“Grozījumi Saldus novada domes 2020.gada 27.februāra saistošos noteikumos Nr.7 „Par Saldus
novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas
pakalpojumiem””, kurus novada dome pieņēma 2021.gada 22.jūnija sēdē (sēdes protokols Nr.8,
121.§). VARAM informē novada pašvaldību, ka: “Savukārt teritoriju likuma pārejas noteikumu
6. punkts nosaka, ka ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo
sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Ņemot vērā minēto un to, ka bijušā Saldus
novada pašvaldība beidza pastāvēt 2021. gada 1. jūlijā, Saldus novada pašvaldības pieņemtie
saistošie noteikumi varēja tikt publicēti ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Līdz ar to
ministrija saistošos noteikumus pēc būtības nevērtē, un tie jaunizveidotās Saldus novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā nevar tikt piemēroti. Ņemot vērā augstāk minēto,
ministrija atstāj bez izskatīšanas Saldus novada domes 2021. gada 22. jūnija saistošos
noteikumus Nr. 14 “Grozījumi Saldus novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 7 “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
Atcelt 2021.gada 22.jūnija Saldus novada domes lēmumu “Par grozījumiem
Saldus novada domes 2020.gada 27.februāra saistošos noteikumos Nr.7 „Par
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumiem”” (protokols Nr.8, 121.§).
Lēmums nosūtāms: Saldus novada p/a Saldus TIKSC , Pašvaldības finanšu, attīstības un
administratīvai nodaļām

15.§
Par 2021.gada 22.jūnija Saldus novada domes lēmuma
“Par Saldus novada domes saistošiem noteikumiem
„Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”” atcelšanu
Saldus novada pašvaldība 2021.gada 5.jūlijā saņēma un lietvedībā ar Nr.2489/4-34
reģistrēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM)
02.07.2021. Nr.1-18/6336 e-atzinumu par novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.12
„Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”, kurus novada dome pieņēma 2021.gada
22.jūnija sēdē (sēdes protokols Nr.8, 107.§). VARAM informē novada pašvaldību, ka: “Savukārt
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punkts nosaka, ka ar
2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu
bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Līdz ar to Saldus novada pašvaldība, kāda tā bija pirms
2021. gada 1. jūlija, beidz pastāvēt, domes pieņemtie saistošie noteikumi nevar tikt publicēti
vēlāk kā 2021. gada 30. jūnijā, un dome vairs nevar pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu
precizēšanu tikai bijušajā Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt no

2021. gada 1. jūlija jaunievēlētā Saldus novada dome saistošos noteikumus var pieņemt tikai
attiecībā uz visu jaunizveidotās Saldus novada pašvaldības administratīvo teritoriju.
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.
punktam 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Ņemot vērā augstāk minēto, ministrija atstāj bez izskatīšanas Saldus novada domes
2021. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 12 “Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu
dīķī”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
Atcelt 2021.gada 22.jūnija Saldus novada domes lēmumu “Par Saldus
novada domes saistošiem noteikumiem „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas
dzirnavu dīķī”” (protokols Nr.8, 107.§).
Lēmums nosūtāms: Administratīvai nodaļai un …, vides pārvaldības speciālistei

16.§
Par Saldus novada domes saistošiem noteikumiem
„Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”
Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”, vienotais reģistrācijas numurs 40008113095,
saskaņā ar 2020.gada 27.aprīlī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.397 un 21.10.2020.grozījumiem
(noslēgts pamatojoties uz Saldus novada domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6,
9.§)) ir sagatavojusi Nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī” un saskaņojusi
minēto Nolikumu ar Pilnvarojuma līgumā Nr.397 norādītām institūcijām. Līdz ar to biedrība
„Zaņas makšķernieku klubs” ir veikusi nepieciešamās darbības, lai Saldus novada dome varētu
pieņemt saistošos noteikumus un Zaņas makšķernieku klubs varētu organizēt licencēto
makšķerēšanu Saldus novada Zaņas pagastā esošajā Zaņas dzirnavu dīķī.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (G.ANDERSONE, K.BARANČANS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.ŪDRA, I.VANAGA, K.VĪNDEDZE, R.ZĪRUPS,
M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15 „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas
dzirnavu dīķī” (noteikumi pielikumā).
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
Saldus novada domes bezmaksas izdevumā.
Lēmums nosūtāms: VARAM, Zemkopības ministrijai, biedrībai “Zaņas makšķernieku klubs”
un pašvaldības attīstības un administratīvai nodaļai, Zaņas pagastu pārvaldei

Latvijas Republika

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

Apstiprināts ar Saldus novada domes
ārkārtas sēdes 2021.gada 6.jūlija lēmumu
(protokols Nr.11, 4.§.)

PROGRAMMAS
“ATBALSTS BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU
ORGANIZĒŠANAI” SALDUS NOVADĀ
NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.
4.

5.

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo
ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku
mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot.
Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu
organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā.
Konkursa organizētājs Saldus novada pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA).
Paziņojumu par konkursu un konkursa nolikumu publicē PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē
www.saldus.lv.
Nometnes tiek organizētas skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā ar mērķi nodrošināt bērnu
un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem
un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā,
spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies
attālināta mācību procesa rezultātā.
Nometnes var organizēt un īstenot iestādes, nevalstiskās organizācijas, fiziskas personas –
ikviens, kurš piedalās konkursā, piedāvājot Nolikumam atbilstošu saturu un dalībnieku
iesaisti. Viens nometnes organizētājs drīkst pieteikt arī vairākas nometnes.

II. Dalībnieku mērķgrupas
6.

Mērķgrupa - bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri deklarēti Saldus novada
pašvaldībā vai mācās kādā no Saldus novada izglītības iestādēm un kuri primāri atbilst
šādiem kritērijiem:
6.1. sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar
mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie
bērni u.c.);
6.2. bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma
ierobežojumu);

6.3. bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo
kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko
ierobežojumu dēļ.

III.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Nosacījumi nometnes īstenošanai

Nometnei jābūt reģistrētai un saskaņotai bērnu nometņu datu bāzē www.nometnes.gov.lv.
Organizējot nometni, jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
noteiktās prasības attiecībā uz nometņu organizēšanu un Vadlīnijas piesardzības
pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem (https://nometnes.gov.lv/lapa ).
Var tikt organizētas dienas nometnes iekštelpās un ārtelpās.
Nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un
jauniešiem šādos virzienos:
10.1. mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, valodu
nometnes u.tml.;
10.2. bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.), kā arī
līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas procesā;
10.3. caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba,
līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
10.4. bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.
Tiek atbalstītas nometnes, kuru plānotais ilgums ir vismaz 5 dienas un dienas nometnes
programmas ilgums ir vismaz 6 stundas dienā un kurās piedalās nemainīga dalībnieku grupa.
Attiecināmās izmaksas nometnes norisē:
12.1. telpu un aprīkojuma, piem., telts, noma;
12.2. transporta pakalpojumi (sabiedriskā transporta biļetes nometnes dalībniekiem un/vai
autobusu noma nometnes dalībnieku pārvadāšanai);
12.3. dalībnieku ēdināšana, izmitināšana;
12.4. aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces, ieejas
biļetes, ja nometnes dalībnieki apmeklē vietu vai pasākumu, ko iespējams īstenot,
ņemot vērā konkrētā brīža epidemioloģiskos drošības nosacījumus saskaņā ar
Nolikuma 9.punktu;
12.5. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamās saimniecības preces, t.sk.
dezinfekcijas līdzekļi, higiēnas preces;
12.6. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamais mazvērtīgais inventārs;
12.7. citas nometnes programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas (piemēram, Veselības
inspekcijas saskaņojuma izmaksas);
12.8. nometnes personāla (vadītāja, pedagogu, radošo darbnīcu vadītāju, tehnisko
darbinieku u.c.) darba samaksa;
12.9. šīs programmas ietvaros dalībnieku iesaiste nometnē tiek nodrošināta bez likumisko
pārstāvju līdzfinansējuma, taču plašāka nometnes programmas īstenošana var tikt
atbalstīta ar sponsoru, ziedotāju un pašvaldības līdzfinansējumu.
Neattiecināmās izmaksas - izmaksas, kas neatbilst nometnes mērķa sasniegšanai (piemēram,
prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli stimulējoši pasākumi nometnes personālam,
pamatlīdzekļu iegāde, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa, bankas

pārskaitījumu komisijas maksa, izmaksas, kas jau tiek finansētas no pašvaldības budžeta
u.tml. citi izdevumi).

IV. Konkursa norise
14. Konkursa dalībnieks nometnes pieteikumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā līdz
2021.gada 15. jūlijam. Pieteikums sastāv no aizpildītas iesnieguma veidlapas (1. pielikums).
Dokumentus iesniedz papīra formā Saldus novada pašvaldībā- Striķu iela 3, Saldus, LV3801 vai Brocēnu pilsētas vietotajā klientu apkalpošanas centrā- Lielcieceres ielā 3, Brocēni
vai elektroniska dokumenta veidā sūtot uz e-pastu: pasts@saldus.lv, tos sagatavojot
atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu.
15. Papildus informācija par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu: Mairita Blūma Saldus
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja, tālrunis 20628802, e-pasts
mairita.bluma@saldus.lv;
16. PAŠVALDĪBA iesniegto pieteikumu vērtēšanai izveido vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas
komisijas darbā tiek ievērota atklāta konkursa specifika un interešu konflikta neesamība.
17. Vērtēšanas komisijā iekļauj 4 komisijas locekļus. Komisija sastāvs:
17.1. Komisijas priekšsēdētāja: Saldus novada pašvaldības deputāte- Ilze TomanovičaBarone;
17.2. Komisijas loceklis Attīstības nodaļas projektu vadītāja- Rudīte Muraševa;
17.3. Komisijas loceklis Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste- Iluta Kriškijāne;
17.4. Komisijas loceklis Izglītības pārvaldes projektu vadītāja- Mairita Blūma.
18. Nometnes pieteikumus vērtēšanas komisija vērtē:
18.1. saskaņā ar nometnes iesniedzēja atbilstības kritērijiem (2. pielikuma 1. punkts);
18.2. saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (2. pielikuma 2. punkts).
19. Vērtēšanas komisija atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī saskaņā ar šī nolikuma II un
III sadaļu pieņem lēmumu par nometnes pieteikuma
apstiprināšanu vai nometnes
pieteikuma noraidīšanu.
20. Vērtēšanas komisijas lēmumu par nometnes pieteikuma apstiprināšanu vai nometnes
pieteikuma noraidīšanu PAŠVALDĪBA 2 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta
pieteikuma iesniedzējam pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta
adresi.
21. Paziņojumu par konkursa rezultātiem publicē PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē.

V. Finansējuma piešķiršanas kārtība
22. Maksimālais atbalsts 19 euro dienā par viena bērna dalību piecu dienu nometnē, ja nometne
ilgst vairāk par piecām dienām-finansējums viena dalībnieka dalībai nometnē nepārsniedz
95 euro.
23. Finansējums nometnēm tiek piešķirts uz līguma pamata starp nometnes organizatoru un
pašvaldību. Līgumam tiek pievienota pārskata forma, kas jāiesniedz pēc nometnes
noslēguma vai līdz 2021.gada 10.septembrim.
24. Pieteikuma iesniedzējam, ar kuru tiks noslēgts līgums par nometnes īstenošanu, jābūt
norēķinu kontam bankā, lai saņemtu finansējumu no pašvaldības. Nometnes īstenotājs
nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par nometnes izdevumiem.
25. Ja faktiskais bērnu skaits nometnē ir mazāks nekā ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem
noslēgto līgumu skaits par dalību nometnē:

25.1. piešķirtais finansējums ir pilnībā attiecināms gadījumos, kad bērns vai jaunietis nav
piedalījies nometnē attaisnojošo iemeslu dēļ (ārsta zīme slimības gadījumā, bērna
likumiskā pārstāvja iesniegums nometnes organizētājam par Covid-19
kontaktpersonas statusu bērnam);
25.2. pārējos gadījumos piešķirto finansējumu nometnes organizētājs atmaksā atpakaļ
pašvaldībai.
26. Pašvaldība pārskaita nometnes organizētājam avansu līdz 90% apmērā no piešķirtā
finansējuma. Atlikusī finansējuma daļa tiek pārskaitīta pēc pārskata iesniegšanas pašvaldībai
un saskaņošanas.
27. Pašvaldības iestādei piešķirtais finansējums nometnes organizēšanai tiek iekļauts attiecīgās
iestādes budžetā 100% apmērā.

Saldus novada pašvaldības programma
“Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Saldus novadā
Pielikums Nr.1

Nometnes pieteikuma VEIDLAPA
1.1. Nometnes nosaukums
1.2. Nometnes pieteicējs
Juridiskās personas pilns nosaukums1/ vai
fiziskas personas vārds, uzvārds2
Reģistrācijas Nr./vai personas kods
Juridiskā adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Tīmekļa vietnes adrese
Bankas rekvizīti
Vadītāja vārds, uzvārds
Amata nosaukums
1.3.Nometnes vadītājs
Vārds, uzvārds
Nometņu vadītāja apliecības numurs un
derīguma termiņš
Tālrunis/mob. tālr.
E-pasta adrese
1.4. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob. tālr.
E-pasta adrese
1.5. Nometnes īstenošanas laiks
2021.gada ___.____ līdz 2021.gada ____.________
1.6. Nometnes īstenošanas vieta(-s)
1.7 Pieprasītais finansējums (EUR)
1.8 Dalībnieku skaits (bērni un jaunieši)
1.9. Īss pieteikuma iesniedzēja apraksts
Miniet savus galvenos darbības virzienus, aktivitātes un teritoriju. Aprakstiet savu pieredzi darbā
ar bērniem un jauniešiem, minot konkrētus piemērus, projektus, aktivitātes.

1
2

Gadījumā, ja nometnes pieteicējs ir juridiska persona
Gadījumā, ja nometnes pieteicējs ir fiziska persona

2. Nometnes apraksts
Nometnes mērķi, galvenās aktivitātes, mērķa grupu un dalībnieku skaits,
Nometnes mērķis:
Mērķgrupa apraksts. Dalībnieku (bērnu un jauniešu) skaits:
Nometnes aktivitāšu detalizēts apraksts:
Nometnes paredzamie rezultāti (saskaņā ar nolikuma 10.punktu):

3. Nometnes izdevumu tāme
AktiviVienību
Maksa par
Summa
tātes
Izdevumu veids
skaits
vienību
(euro)
Nr.*
(euro)
Administratīvas izmaksas
1.
2.
3.
Ēdināšanas pakalpojumi
1.
2.
3.
Materiāli nodarbībām, kancelejas preces
1.
2.
3.
Citi izdevumi (transports, higiēnas preces u.c), kas saistīti ar nometnes norisi.
1.
2.
3.
Kopā:

Pieprasītā
summa
(euro)

*Papildināt pēc nepieciešamības.

Paraksts:

Datums: 2021. gada____ ___.___________

Saldus novada pašvaldības programma
“Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Saldus novadā.
Pielikums Nr.2

Atbilstības un kvalitātes kritēriji:
1. Nometnes pieteikuma iesniedzēja atbilstības kritēriji:
Nr.p.k.
Kritērijs
jā/nē
1.1.1. Nometnes pieteikuma iesniedzējs ir iestāde, organizācija, biedrība vai
nodibinājums, privāta persona, kas veic darbu ar jaunatni, nometnes vadītājam
ir derīga nometņu vadītāja apliecība un pieredze darbā ar bērniem un
jauniešiem
1.1.2. Nometnes pieteikuma iesniedzēja un sadarbības partnera, ja attiecināms,
darbība nav apturēta, nav uzsākts maksātnespējas process
Nometnes pieteicējam Latvijas Republikā projekta iesnieguma iesniegšanas
dienā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro
2. Nometnes pieteikuma kvalitātes kritēriji:

1.1.3.

Nr.p.k.
Kritērijs
1.2.1. Nometnes mērķa atbilstība nolikuma 10.punktam un vispārējiem noteikumiem

punkti
0-3

1.2.2.

Minēts dalībnieku skaits, vecums, ir aprakstīta mērķgrupa

0-3

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Aktivitāšu detalizēts apraksts
Paredzamie rezultāti atbilst nometnes mērķim
Pieprasītā finansējums atbilstība nolikuma prasībām

0-3
0-3
0-3
15

Punkti kopā:

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
2021.gada 6.jūlijā

NOTEIKUMI Nr.1
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2021.gada 6.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 11.§)

Par Saldus novada domes deputātu atlīdzību
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmā daļas 2.punktu un
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek atlīdzināts darbs Saldus novada domes deputātiem
(turpmāk – deputāti):
1.1. domes priekšsēdētājam;
1.2. domes priekšsēdētāja vietniekam;
1.3. domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam (turpmāk – komitejas priekšsēdētājs);
1.4. domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietniekam (turpmāk – komitejas
priekšsēdētāja vietnieks);
1.5. domes komisijas priekšsēdētājam (turpmāk – komisijas priekšsēdētājs);
1.6. domes deputātam (visi kopā – domes amatpersonas).
2. Atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi:
2.1. darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēnešalga;
2.2. sociālās garantijas šī nolikuma izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana
un izdevumu segšana.
II. Domes priekšsēdētāja atlīdzība
3. Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto
nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, kura tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 4.panta
otro daļu - bāzes mēnešalgu noapaļojot pilnos euro, piemērojot koeficientu 3,64.
4. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. Domes priekšsēdētājs veic pienākumus normāla darba
laika ietvaros – 40 darba stundas nedēļā. Domes priekšsēdētāja amatam tiek noteikta atvieglota

darba laika uzskaite. Domes priekšsēdētājam atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā ar domes
priekšsēdētāja vietnieka apstiprināto darba laika uzskaites tabulu.
5. Domes priekšsēdētājam nav tiesību uz piemaksu par nakts darbu un piemaksu par virsstundu
darbu vai darbu svētku dienās.
6. Domes priekšsēdētājs netiek prēmēts un viņam netiek izmaksātas naudas balvas.
7. Domes priekšsēdētājam piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra nedēļās,
neskaitot svētku dienas, ņemot vērā Atlīdzības likuma normas. Domes priekšsēdētājs var saņemt
atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot
ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
8. Domes priekšsēdētājam piešķir papildatvaļinājumu desmit darba dienas pēc pilna ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz
nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
9. Domes priekšsēdētājam ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, mācību atvaļinājumu un
atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas piešķir ar domes priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumu.
10. Ja domes priekšsēdētājs izvēlas nolikt deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr atrodas
grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājam
vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, tām tiek saglabāts darba ņēmēja statuss, bet ne ilgāk
kā uz attiecīgās domes darbības laiku.
11. Domes priekšsēdētājam (turpmāk – Domes algota amatpersona) ir tiesības uz šajos
noteikumos paredzētajām sociālajām garantijām.
III. Domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzība
12. Domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu nosaka, ņemot vērā Valsts kancelejas
tīmekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, kura tiek noteikta saskaņā ar
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –
Atlīdzības likums) 4.panta otro daļu - bāzes mēnešalgu noapaļojot pilnos euro, piemērojot
koeficientu 3,2.
13. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots. Domes priekšsēdētāja vietnieks veic
pienākumus normāla darba laika ietvaros – 40 darba stundas nedēļā. Algotajam domes
priekšsēdētāja vietnieka amatam tiek noteikta atvieglota darba laika uzskaite. Domes
priekšsēdētājam atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā ar domes priekšsēdētāja apstiprināto darba
laika uzskaites tabulu.
14. Domes priekšsēdētāja vietniekam nav tiesību uz piemaksu par nakts darbu un piemaksu par
virsstundu darbu vai darbu svētku dienās.
15. Domes priekšsēdētāja vietnieks netiek prēmēts un viņam netiek izmaksātas naudas balvas.
16. Domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra
nedēļās, neskaitot svētku dienas, ņemot vērā Atlīdzības likuma normas. Domes priekšsēdētāja
vietnieks var saņemt atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas vienu reizi
kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

17. Domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir papildatvaļinājumu desmit darba dienas pēc pilna
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz
nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
18. Domes priekšsēdētāja vietniekam ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, mācību
atvaļinājumu un atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas piešķir ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
19. Ja domes priekšsēdētāja vietnieks izvēlas nolikt deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr atrodas
grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājam
vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, tām tiek saglabāts darba ņēmēja statuss, bet ne ilgāk
kā uz attiecīgās domes darbības laiku.
20. Domes priekšsēdētāja vietniekam (turpmāk – Domes algota amatpersona) ir tiesības uz šajos
noteikumos paredzētajām sociālajām garantijām.
IV. Domes amatpersonu atlīdzība
21. Domes amatpersonas, kuru pienākumi tiek atlīdzināti:
21.1. domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji;
21.2. domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju vietnieki;
21.3. domes pastāvīgo komisiju priekšsēdētāji un to vietnieki;
21.4. domes deputāti (turpmāk – Domes amatpersonas).
22. Domes amatpersonām noteikti šādi mēnešalgu apmēri:
22.1. domes komiteju priekšsēdētājiem - ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē
publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, kura tiek noteikta saskaņā ar
Atlīdzības likuma 4.panta otro daļu - bāzes mēnešalgu noapaļojot pilnos euro, piemērojot
koeficientu 2,55;
22.2. domes komiteju priekšsēdētāju vietniekiem - ņemot vērā Valsts kancelejas
tīmekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, kura tiek noteikta saskaņā
ar Atlīdzības likuma 4.panta otro daļu - bāzes mēnešalgu noapaļojot pilnos euro,
piemērojot koeficientu 1,9;
22.3. domes pastāvīgo komisiju priekšsēdētājiem, komisiju priekšsēdētāju vietniekiem un
domes deputātiem - ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto nākamā gada
bāzes mēnešalgas apmēru, kura tiek noteikta saskaņā ar Atlīdzības likuma 4.panta otro
daļu - bāzes mēnešalgu noapaļojot pilnos euro, piemērojot koeficientu 1,2.
23. Domes amatpersonām darba samaksu aprēķina proporcionāli nostrādātajam laikam.
24. Domes amatpersonas saņem darba samaksu par darbu domes sēdēs, domes komitejās,
komisijās un darba grupās, kā arī par citu deputātu pienākumu pildīšanu ārpus domes, domes
komiteju un komisiju sēdēm.
25. Domes amatpersonu apmaksājamo stundu skaits mēnesī nedrīkst pārsniegt:
25.1. par domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja amata pildīšanu 60 stundas;
25.2. par domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieka amata pildīšanu 45
stundas;
25.3. par domes pastāvīgās komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata
pildīšanu – 30 stundas;
25.4. par deputāta amata pildīšanu 60 stundas.

26. Domes amatpersonu kopējais apmaksājamo stundu skaits mēnesī nedrīkst pārsniegt 120
stundas.
27. Domes amatpersonas darba laika uzskaiti veic patstāvīgi, saskaņā ar izstrādāto darba laika
uzskaites veidlapu, un līdz katra nākamā mēneša otrās darba dienas plkst.16.00 iesniedz par
iepriekšējā mēnesī nostrādātajām stundām Saldus novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības)
atbildīgajam speciālistam.
28. Domes amatpersonas darba laika uzskaites veidlapā nostrādātās stundas par katru šo
noteikumu 21.punktā uzskaitīto amatu pildīšanu uzskaita atsevišķi un algas aprēķins par katru
darba veidu tiek veikts par pamatu ņemot noteikumu 22.punktā noteikto mēnešalgu apmēru.
29. Domes amatpersonu darba laika uzskaites tabulas apstiprina domes priekšsēdētājs/domes
priekšsēdētāja vietnieks.
30. Pašvaldības atbildīgais speciālists apkopo apstiprinātās domes amatpersonu darba laika
uzskaites tabulas un iesniedz apkopojumu aprēķinu veikšanai pašvaldības finanšu nodaļai.
V. Domes algoto amatpersonu sociālās garantijas
31. Domes algotai amatpersonai izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna,
vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi vienas
minimālās mēneša darba algas apmērā.
32. Lai domes algotā amatpersona saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā
nāvi, tā viena kalendāra mēnešu laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz domes
priekšsēdētājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, pievienojot miršanas apliecības un
dokumentu, kas apliecina radniecību, laulību vai apgādājamību kopijas.
33. Ja domes algotās amatpersonas un viņa ģimenes locekļi ir darba tiesiskajās attiecībās ar
pašvaldību vai tās pakļautībā esošajām iestādēm, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem.
34. Pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi izmaksā mēneša laikā pēc
nepieciešamo dokumentu saņemšanas/uzrādīšanas saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu,
pārskaitot pabalsta summu uz domes algotās amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē.
35. Domes algotās amatpersonas nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies
domes algotās amatpersonas apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu domes algotai amatpersonai
noteiktās mēnešalgas apmērā.
36. Lai saņemtu pabalstu domes algotās amatpersonas nāves gadījumā, viens no tā ģimenes
locekļiem vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, viena kalendārā mēneša laikā pēc domes
algotās amatpersonas nāves iesniedz domes priekšsēdētājam iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu
kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa, pievienojot miršanas apliecības kopiju.
37. Pabalsta summu mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pārskaita uz
ģimenes locekļa vai personas, kura uzņēmusies apbedīšanu, norādīto kontu kredītiestādē.
38. Domes algotām amatpersonām tiek noteiktas šādas sociālās garantijas:
38.1. viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu
uzsākšanu 1.— 4.klasē;

38.2. ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar domes algotās amatpersonas
stāšanos laulībā, piešķirot tās pirms vai pēc laulību dienas;
38.3. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par laiku, kad domes algotā
amatpersona neveic darbu vai nepilda amatu attaisnojošu iemeslu dēļ;
38.4. viena apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, domes algotai amatpersonai vai tās
bērnam absolvējot izglītības iestādi.
VI. Domes algoto amatpersonu un domes amatpersonu sociālās garantijas
39. Papildus šajos noteikumos norādītajām domes amatpersonām ir tiesības uz šādām sociālajām
garantijām:
39.1. kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana;
39.2. transporta izdevumu kompensācija;
39.3. sakaru izdevumu kompensācija;
39.4. ar nosūtīšanu komandējumā saistīta apdrošināšana.
40. Ja domes amatpersonai amata pienākumu izpildei nav iespējams izmantot sabiedrisko
transportu vai pašvaldības valdījumā esošu transportlīdzekli un tā lieto savā īpašumā vai
turējumā esošu transportlīdzekli, tai izmaksā kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojumu un
transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem. Kompensācijas apmēru (normu) un izmaksas
kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldības iekšējie normatīvie akti. Domes amatpersonas
transportlīdzeklim ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nosaka degvielas mēneša patēriņa limitu,
kurš nedrīkst pārsniegt 60 litrus.
41. Domes amatpersonas tiek nodrošināti ar pašvaldības apmaksātiem sakaru līdzekļiem (mobilo
tālruņu aparātiem un/vai mobilo tālruņu numuriem) amata pienākumu veikšanai. Sakaru
līdzekļus piešķir saskaņā ar domes amatpersonas iesniegumu un sakaru izdevumu kompensācijas
apmēru nosaka domes priekšsēdētājs ar rīkojumu. Sakaru izdevumu kompensācijas apmērs
mēnesī nedrīkst pārsniegt 20 euro.
42. Sakarā ar domes amatpersonas nosūtīšanu komandējumā likumā un Ministru kabineta
noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā tiek veikta domes amatpersonas apdrošināšana
vai segti domes vēlētās amatpersonas attiecīgie izdevumi. Izdevumi tiek segti saskaņā ar domes
priekšsēdētāja / domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu.
VII. Darba samaksas izmaksāšana domes amatpersonām
43. Algotajām domes amatpersonām darba samaksa var tikt izmaksāta 2 reizes mēnesī:
43.1. darba samaksa avansā – katra mēneša 23.datumā;
43.2. darba samaksa par iepriekšējo kalendāra mēnesi – katra mēneša 8.datumā, ja
izmaksas diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, izmaksa notiek pirmssvētku vai pirms
brīvdienas pēdējā darba dienā.
44. Domes amatpersonām atlīdzība tiek izmaksāta 1 reiz mēnesī - katra mēneša 8.datumā, ja
izmaksas diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, izmaksa notiek pirmssvētku vai pirms
brīvdienas pēdējā darba dienā.
45. Darba samaksa tiek izmaksāta ar bezskaidras naudas norēķinu, pārskaitot darba samaksu uz
domes amatpersonas norādīto bankas norēķinu kontu.

VIII. Noslēguma jautājums
46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2018.gada 23.augusta Saldus novada
domes Noteikumi Nr.2 “Par Saldus novada domes deputātu atlīdzību” .

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
2021.gada 6.jūlijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021.gada 6.jūlija lēmumu
(protokols Nr.11, 16.§)

Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Saldus
novada Zaņas pagasta Zaņas dzirnavu dīķī, kuros noteikta zvejas tiesību
izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).
2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts Nolikums „Par licencēto
makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī” (nolikums pielikumā).
3. Saistošo noteikumu darbības laiks 5 (pieci) gadi.

Domes priekšsēdētājs

M.Zusts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”)

īss projekta
satura izklāsts

1. Saldus novada Zaņas pagasta Zaņas dzirnavu dīķī tiek
noteikta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas
atļaujām (licencēm);
2. organizēt un veikt licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu
dīķī pilnvarota Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”
projekta
Nepieciešama uzraudzība un kontrole zivju resursu nozvejā un
nepieciešamības uzskaitē, un vienlaicīgi rūpēties par plānotu zivju resursu
pamatojums
pavairošanu
plānotā projekta Nav attiecināms
ietekme uz
pašvaldības
budžetu
uzņēmējdarbības Nav attiecināms
vide pašvaldības
teritorijā
administratīvās 1. ierosinājumu iesniedz Zaņas pagasta pārvalde un Biedrība
procedūras un
„Zaņas makšķernieku klubs”,
konsultācijas ar 2. makšķerēšanas nolikums saskaņots ar Zemkopības ministrijas
privātpersonām Zivsaimniecības departamentu, Valsts vides dienesta Kurzemes
reģionālo vides pārvaldi un Valsts zinātniskais institūts
„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts” BIOR”,
3. saistošie noteikumi apspriesti un izskatīti domes Attīstības un
vides aizsardzības komisijā, atbalstīti Teritoriālā komitejā

Domes priekšsēdētājs

M.Zusts

Apstiprināts
ar Saldus novada domes
2021.gada 6.jūlija
Saistošiem noteikumiem Nr.15

Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
I. Vispārīgie jautājumi
1. Zaņas dzirnavu dīķis (kadastra Nr.84940050106), kurā tiek organizēta licencētā
makšķerēšana, atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Zaņas upes un uz pašvaldībai
piederošās zemes. Zaņas dzirnavu dīķa platība 22,6 ha. Zaņas dzirnavu dīķis ir pašvaldībai
piederoši ūdeņi, kuri ir publiski pieejami.
2. Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī nepieciešama, lai regulētu makšķernieku
ietekmi uz vidi dīķos un to apkārtnē un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un
racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
5.punktu (turpmāk - MK noteikumi Nr.799) un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.800„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk MK noteikumi Nr.800).
3. Licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī, pamatojoties uz Saldus novada
2020.gada 27.aprīlī noslēgto līgumu – pilnvarojumu (pielikums Saldus novada pašvaldības
2020.gada 23.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr.6, 9.§), organizē biedrība „Zaņas
makšķernieku klubs”, reģ. Nr. 40008113095, juridiskā adrese “Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus
novads, LV-3897, tālr.+371 29468783, e-pasts: zanasmk@inbox.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
4. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.
Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Zaņas dzirnavu dīķa (pielikums Nr.1A) teritorijā visu
gadu, makšķerēšanai no laivām, no krasta un no ledus.
5. Makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir
līdzi, šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, personu apliecinošs dokuments, bet
personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) arī makšķerēšanas
karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot
citām personām.
6. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.800, ievērojot šādas atkāpes:
6.1. Licencēta makšķerēšana atļauta ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un
ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
6.2.Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt 5 karpas, kuras nav mazākas
par 40cm;

III. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits, maksa par licencēm un cenu atlaižu
piemērošana
7. Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī atļauta tikai, iegādājoties kādu no
sekojošajām licencēm:
7.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus –
4,00 euro gab. (1500 licences gadā).
7.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai laivas –
5,00 euro gab. (700 licences gadā).
7.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus

vai laivas.
8. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Zaņas dzirnavu dīķī ir tiesīgi saņemt:
8.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot personas
statusa apliecinošu dokumentu).
8.2. Zaņas dzirnavu dīķa krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot
īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), viena licence uz īpašumu.
8.3. Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
8.4. Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu
dokumentu).

IV. Licenču noformēšana un realizācija
9. Licenču noformēšana.
Katra licence satur sekojošus rekvizītus: kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas
organizētāja rekvizīti, licences saņēmēja vārds uzvārds, personas kods, licences izsniedzēja un
saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta
licences izsniedzējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām. Licences noformējums
parādīts šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr.2A, 2B, 2C).
10. Licenču realizācija.
Makšķerēšanas licenci var iegādāties vai saņemt pie biedrības „Zaņas makšķernieku klubs”
pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni +371 22497127, „Līči”, Zaņas pagasts, Saldus
novads, katru dienu no plkst.07.00 līdz plkst. 22.00, zanasmk@inbox.lv.

V. Lomu uzskaite
11. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.
12. Makšķernieku pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām licenci nodot vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu (izņēmums ir gada bezmaksas licence, kuru
jānodod vai jānosūta organizētājam 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām). Ja
formā nepietiek vietas loma reģistrācijai, tad loma uzskaite jāturpina uz atsevišķas lapas.
Organizētājam ir pienākums turpmāk neizsniegt licences tiem makšķerniekiem kārtējā un
nākamajā gadā, kuri šī punkta prasības nepilda.
13. Organizētājs uzskaita iegūtos lomus, un katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts
zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
"BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
14. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:
14.1. Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 20%.
14.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājam - 80%.
15. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Zaņas dzirnavu dīķa
zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētas
makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

VII. Vides aizsardzība
16. Zaņas dzirnavu dīķa tuvumā aizliegts trokšņot, izmest atkritumus un novietot
transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un apzīmētām vietām
17. Makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.
18. Ūdenskrātuvē nedrīkst lietot laivas ar mehāniskajiem dzinējiem.
19. Pamatojoties uz 1999.gadā VU “Meliorprojekts” izstrādātajiem “Zaņas dzirnavezera
ekspluatācijas noteikumiem” ūdens līmeni Zaņas dzirnavu dīķi regulē un par to atbild Zaņas
dzirnavu spēkstacijas īpašnieks vai apsaimniekotājs.

20. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides
aizsardzības prasības.

VIII. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole un
uzraudzība
21. Kontroli par licencētās makšķerēšanas nolikuma ievērošanu veic Saldus novada
Pašvaldības policija un Valsts vides dienests.
22. Šajā Nolikumā, MK noteikumos Nr.799 un MK noteikumos Nr.800 paredzēto
licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanas un izpildes kontroli atbilstoši
kompetencei veic Saldus novada pašvaldība.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
23. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos
informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Zaņas dzirnavu dīķī un izvietot norādes, zīmes
ūdenstilpnes tuvumā.
24. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā
laikā saskaņā ar šī nolikuma 10. punktu.
25. Nodrošināt to naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences,
izlietošanu atbilstoši šī nolikuma VI.nodaļai.
26. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.
27. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu.
28 Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par
realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to
izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un
15.janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai
līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;
29.Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VI.nodaļai un pielikumam
Nr.3;
30. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu.
31. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas
atrodas licenču tirdzniecības vietā.
32. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.4.
33. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības
pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumos.
34. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem
dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem,
kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.799
2.pielikumam, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību.

X. Atbildība
35. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
36. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par šī nolikuma 14.1.apakšpunktā
minēto naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai.

XI. Noslēguma jautājums
37. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pašvaldības
saistošo noteikumu par licencēto makšķerēšanu pilna teksta publicēšanas Saldus novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā “Saldus Novada Vēstis”, un tā darbības ilgums ir 5 gadi no
spēkā stāšanās dienas.

XII. Nolikuma pielikumi
Zaņas dzirnavu dīķa robežu shēma - pielikums Nr.1A
Makšķerēšanas licenču paraugi - pielikums Nr. 2A, 2B, 2C
Makšķernieku lomu uzskaite Zaņas dzirnavu dīķī - pielikums Nr.3
Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2021. - 2026.gadam - pielikums Nr.4
Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī - pielikums Nr.5

pielikums Nr.1A

Zaņas dzirnavu dīķa robežu shēma

pielikums Nr.2A
Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”

Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”

Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus
nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus
nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no
krasta vai ledus

Vienas dienas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no
krasta vai ledus

Izdota _________________________

Izdota _________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo __________________________
(adrese)

dzīvo __________________________
(adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:
Kas jāzina licences īpašniekam:
1.Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķi ne 1.Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķi ne

agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne
vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
2.Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) 2.Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci)
atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru
Kabineta
22.12.2015.noteikumiem
Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” laivām.

atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru
Kabineta
22.12.2015.noteikumiem
Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu
uzskaites formu un licenci piecu darba dienu
laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to
licencētās
makšķerēšanas
organizētājam„Līči”, Zaņas pagasts, Saldus novads LV-3897.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu
uzskaites formu un licenci piecu darba dienu
laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to
licencētās
makšķerēšanas
organizētājam„Līči”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g.”___”.________________
Derīga līdz 202__.g. “____’ ___________

Izdota 202__.g.”___”.________________
Derīga līdz 202__.g. “____’ ___________

Licences cena 4,00 euro

Licences cena 4,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem Licences saņēmējs __________________
iepazinos
(paraksts)
__________________
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)

(paraksts)

____________________
(z.v.)

202___.g.”____”._____________

pielikums Nr.2B
Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”

Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”

Reģ. Nr. 40008113095, „Sūbri”, Zaņas pag., Saldus
nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Reģ. Nr. 40008113095, „Sūbri”, Zaņas pag., Saldus
nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no
laivas vai krasta.

Vienas dienas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no
laivas vai krasta.

Izdota _________________________

Izdota _________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo __________________________
(adrese)

dzīvo __________________________
(adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:
Kas jāzina licences īpašniekam:
1.Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne 1.Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu

dīķī ne

agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne
vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
2.Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) 2.Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci)
atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru
Kabineta
22.12.2015.noteikumiem
Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” laivām.

atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru
Kabineta
22.12.2015.noteikumiem
Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu
uzskaites formu un licenci piecu darba dienu
laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētāja- „Līči”,
Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu
uzskaites formu un licenci piecu darba dienu
laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to
licencētās
makšķerēšanas
organizētājam„Līči”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g.”___”.________________
Derīga līdz 202__.g. “____’ ___________

Izdota 202__.g.”___”.________________
Derīga līdz 202__.g. “____’ ___________

Licences cena 5,00 euro

Licences cena 5,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem Licences saņēmējs __________________
iepazinos
(paraksts)
__________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)

____________________
(z.v.)

202___.g.”____”._____________

pielikums Nr.2C
Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”

Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”

Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus
nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus
nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Gada bezmaksas licence Nr.____
(makšķerēšanai (arī spiningošanai)
krasta, ledus vai laivas)

Gada bezmaksas licence Nr.____
no makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta,
ledus vai laivas)

Izdota _________________________
___________________________________

Izdota _________________________
___________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _____________________________
(adrese)

dzīvo _____________________________
(adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:
1.Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu

Kas jāzina licences īpašniekam:
dīķī ne 1.Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu

dīķī ne
agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne
vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
2.Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) 2.Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci)
atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru
Kabineta
22.12.2015.noteikumiem
Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” laivām.

atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru
Kabineta
22.12.2015.noteikumiem
Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no
biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu
uzskaites formu un licenci piecu darba dienu
laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētājam. „Līči”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu
uzskaites formu un licenci piecu darba dienu
laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to
licencētās
makšķerēšanas
organizētājam„Līči”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g.”___”.________________
Derīga līdz 202__.g. “____’ ___________

Izdota 202__.g.”___”.________________
Derīga līdz 202__.g. “____’ ___________

Licences cena bezmaksas
Licences cena bezmaksas
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
__________________
(paraksts)

Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)

____________________
(z.v.)

202___.g.”____”._____________

pielikums Nr.3

Makšķernieku lomu uzskaite Zaņas dzirnavu dīķī
Datums

Makšķerēšanas
ilgums (stundas)

Zivju suga

Zivju skaits
( gab. )

Zivju svars
( kg )

Licences nr.___________
Lomu uzskaite nododama organizētājam vai nosūtāma uz licencē norādīto
organizētāja adresi - „Līči”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 piecu darba
dienu laikā pēc vienas dienas licences derīguma termiņa beigām un 10 dienu laikā
pēc gada bezmaksas licences derīguma termiņa beigām.

Paraksts___________________

pielikums Nr.4

Zaņas dzirnavu dīķa apsaimniekošanas plāns 2021. – 2026. gadam
Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles
nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai.
Nr.p.k.
Darbu veids
2021.gads
1.
Iepirkt
un 4 gab.
makšķerniekiem
iznomāt laivas
2.
Dīķī ielaist zivju
mazuļus:
Zandartu mazuļus
Karpas svarā ap
500
1.kg

2022.gads
5 gab.

2023.gads
6 gab.

2024.gads
6gab

1000

500
500

500

2025.gads
7gab

1000

Zivju
mazuļu
ielaišana
jāveic
kopā ar Valsts
vides
dienesta
inspektoriem, zivju
audzētavas
un
pašvaldības
pārstāvjiem.
3.

Makšķerēšanas
vietu sagatavošana

4.

Dīķa krastu
sakopšana

5.

Samazināt dīķa
akvatorija
aizaugšanu

5

5

5

5

5

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

pielikums Nr.5

Saskaņojumu lapa
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
1. Zemkopības ministrija:
SASKAŅOTS:
2021.gada 21.aprīlī

ZM Zivsaimniecības departamenta
direktors N.Riekstiņš
e-paraksts

2. Valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts” BIOR”:
SASKAŅOTS:
2021.gada 28.aprīlī

“BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta
vadītājs D.Ustups
e-paraksts

3. Valsts vides dienests:
SASKAŅOTS:
2021.gada 12.maijā

Kurzemes reģionālās vides pārvaldes
direktore E.Mahta
e-paraksts

4. Saldus novada pašvaldība:
SASKAŅOTS:
Ar Saldus novada domes pieņemtiem
Saistošiem noteikumiem 06.07.2021.

Saldus novada domes
priekšsēdētājs M.Zusts

