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SALAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2018.gada 19.aprīlī

Nr.6

Sēde sasaukta: plkst. 13.30
Sēdi atklāj: plkst. 13.30
Darba kārtībā:
N.p.k
1.
2.
3.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Par atklāta konkursa uz vakanto Biržu pamatskolas direktora amatu
100
organizēšanu
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā
101
finansējuma nodrošināšanu
102
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanu

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: juriste Agnese Karaseva, izpilddirektors Arnis
Baumeisters
Nav ieradušies – deputāti: Jānis Bite – slimības dēļ
Pēteris Krastiņš – darba dēļ
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ārkārtas sēdes darba kārtību ar 3 punktiem.
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1.
Lēmums Nr.100
Par atklāta konkursa uz vakanto Biržu pamatskolas direktora amatu organizēšanu
(I.Sproģe)
2018.gada 29.martā Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.9 “Par Biržu
internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu”. Viens no plāna
punktiem paredz Biržu pamatskolas direktora konkursa nolikuma sagatavošanu, apstiprināšanu un
izsludināšanu. Ar Salas novada domes 2018.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr. 1.1/18/21-R apstiprināts
nolikums Nr.2018/3 “Atklāts konkurss uz amatu „Biržu pamatskolas direktors” un sludinājums par
konkursu ievietots laikrakstā “Brīvā Daugava”, interneta vietnē www.salasnovads.lv un
Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā. Konkursam nepieciešams apstiprināt pretendentu
atlases komisiju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Kārtība un
vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas)
vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 4. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes 2018.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr. 1.1/18/21-R
“Par nolikuma apstiprināšanu” (pielikumā nolikums uz 6 lp.).
2. Apstiprināt Biržu pamatskolas direktora amata pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētāja: domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
2.2. komisijas locekļi:
2.2.1. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka;
2.2.2. Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja Inga Pastare;
2.2.3. Izpilddirektors Arnis Baumeisters;
2.2.4. Personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe.
2.
Lēmums Nr.101
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma
nodrošināšanu
(I.Sproģe, A.Baumeisters)
Saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pašvaldībai ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu, lai
veiktu grants ceļu pārbūvi.
Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020.gadam 7.pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības
saglabāšanos.
Lai piedalītos pasākumā un iesniegtu pieteikumu Lauku atbalsta dienestā pašvaldībai ir
izstrādāts būvprojekts un veikts iepirkums „Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras
pārbūve”. Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt grants ceļu 2.158 km garumā Salas novada Sēlpils
pagastā. Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūves izmaksas sastāda –
187959,87 EUR bez PVN, būvuzraudzības izmaksas – 3128,00 EUR bez PVN, topogrāfiskā
uzmērīšana – 126,00 EUR bez PVN, būvprojektu izstrāde - 3814,00 EUR bez PVN,
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autoruzraudzība – 423,00 EUR bez PVN un PVN – 41282,82 EUR. Projekta kopējās izmaksas
sastāda 237867,69 EUR .
Lai īstenotu projektu nepieciešams Salas novada pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā,
t.i. 23786,77 EUR apmērā. ELFLA izmaksu līdzfinansējums – 214080,92 EUR, kas sastāda 90 %
no projekta budžeta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”, ņemot vērā 2015. gada 3. septembra lēmumu Nr.10 “Par kritēriju dalībai Lauku attīstības
programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” apstiprināšanu un atbilstoši Salas novada Attīstības programmā 2012.-2018. gadam
noteiktajai Vidēja termiņa prioritātei (VTP2): Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība, Rīcības
virziena (RV1): uzņēmējdarbības attīstīšana noteiktajam uzdevumam U2 “Uzlabot un izveidot
uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru”, Investīciju plānu 2018.g., saskaņā ar iepirkuma
procedūras rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam, investīciju
pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu
„Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 237867,69 EUR (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši
astoņi simti sešdesmit septiņi euro 69 centi), t.sk. ELFLA finansējums –214080,92 EUR un Salas
novada pašvaldības finansējums 23786,77 EUR apmērā.
3. Pēc projekta iesnieguma „Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve”
apstiprināšanas priekšfinansējumu 171264,74 EUR (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis divi
simti sešdesmit četri euro 74 centi) un līdzfinansējumu 23786,77 EUR (divdesmit trīs tūkstoši
septiņi simti astoņdesmit seši euro 77 centi) apmērā nodrošināt no Salas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgā par projekta īstenošanu projekta vadītāja Ligita Kadžule, par finanšu plūsmas
nodrošināšanu, finanšu darījumiem un izdevumu attiecināmību projekta ietvaros - galvenā
grāmatvede Silvija Zabludovska un finansiste Kristīne Jucīte.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Arnim Baumeisteram

3.
Lēmums Nr.102
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma
nodrošināšanu
(I.Sproģe)
Saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pašvaldībai ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu, lai
veiktu grants ceļu pārbūvi.
Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020.gadam 7.pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības
saglabāšanos.
Lai piedalītos pasākumā un iesniegtu pieteikumu Lauku atbalsta dienestā pašvaldībai ir
izstrādāts būvprojekts un veikts iepirkums „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras
pārbūve” 1.845 km”. Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt grants ceļu 1,845 km garumā Salas
novada Salas pagastā. Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām
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izmaksām. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūves izmaksas sastāda 159623,40
EUR bez PVN, būvuzraudzības izmaksas – 2622,00 EUR bez PVN, topogrāfiskā plāna izstrāde 1222,00 EUR bez PVN, būvprojektu izstrāde – 3989,37 EUR bez PVN, autoruzraudzība – 366,00
EUR bez PVN un PVN – 35097,38 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastāda 202227,78 EUR
Lai īstenotu projektu nepieciešams Salas novada pašvaldības līdzfinansējums, 10 % apmērā,
t.i. 20222,78 EUR apmērā. ELFLA izmaksu līdzfinansējums – 182005,00 EUR, kas sastāda 90 %
no projekta budžeta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”, ņemot vērā 2015. gada 3. septembra lēmumu Nr.10 “Par kritēriju dalībai Lauku attīstības
programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” apstiprināšanu un atbilstoši Salas novada Attīstības programmā 2012.-2018. gadam
noteiktajai Vidēja termiņa prioritātei (VTP2): Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība, Rīcības
virziena (RV1): uzņēmējdarbības attīstīšana noteiktajam uzdevumam U2 “Uzlabot un izveidot
uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru”, Investīciju plānu 2018.g., saskaņā ar iepirkuma
procedūras rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam, investīciju
pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu
„Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” .
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 202227,78 EUR (divi simti divi tūkstoši divi simti
divdesmit septiņi euro 78 centi), t.sk. ELFLA finansējums – 182005,00 EUR un Salas novada
pašvaldības finansējums 20222,78 EUR apmērā.
3. Pēc projekta iesnieguma „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve”
apstiprināšanas priekšfinansējumu 145604,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši seši simti
četri euro 00 centi) un līdzfinansējumu 20222,78 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti divdesmit divi
euro 78 centi) apmērā nodrošināt no Salas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgā par projekta īstenošanu projekta vadītāja Ligita Kadžule, par finanšu plūsmas
nodrošināšanu, finanšu darījumiem un izdevumu attiecināmību projekta ietvaros - galvenā
grāmatvede Silvija Zabludovska un finansiste Kristīne Jucīte.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Arnim Baumeisteram
Sēdi slēdz: plkst.13:40

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/ I.Sproģe 20.04.2018.

/personiskais paraksts/

I.Rēķe
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20.04.2018.

