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SALAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2019.gada 11.oktobrī

Nr.10

Sēde sasaukta: plkst. 08.10
Sēdi atklāj: plkst. 08.10
Darba kārtībā:
N.p.k
1.

Lēmuma nosaukums

Par grozījumiem 29.11.2018. Salas novada domes sēdes lēmumā Nr.294
“Par projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā
līdzfinansējuma nodrošināšanu”

Lēmuma
Nr.
233

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: juriste Zanda Daņilova, projektu vadītāja Ligita
Kadžule
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ārkārtas sēdes darba kārtību ar 1 punktu.
1.
Lēmums Nr.233
Par grozījumiem 29.11.2018. Salas novada domes sēdes lēmumā Nr.294 “Par
projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma
nodrošināšanu”
(I.Sproģe, L.Kadžule)
Pamatojoties uz 2016.gada 19.janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr.3.-41.4/35 starp
Salas novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda
projektā Nr.9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē”, Salas novada pašvaldības projekts
pasākumā 9.3.1.1. jāīsteno tiešā sinerģijā ar 2018.gada 28.jūnijā Labklājības ministrijas Sociālo
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pakalpojumu attīstības padomē apstiprināto Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plānu 2017.-2020.gadam (turpmāk - DI plāns), nodrošinot DI plānā noteikto pakalpojumu
pieejamību.
Salas novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” (turpmāk - Projekts) mērķis ir sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Salas novada pašvaldībā.
Atsaucoties uz 03.10.2019. saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk CFLA) lēmuma Nr. 39-2-60/56441 grozījumiem par Salas novada pašvaldības projekta
iesnieguma Nr. 9.3.1.1/19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Salas novadā” (otrās atlases kārtas ietvaros) atkārtotu apstiprināšanu ar
nosacījumu, projekta iesniedzējs Sadarbības iestādē līdz 2019.gada 15.oktobrim iesniedz
precizētu projekta iesniegumu”.
Viens no nosacījumiem ir atkārtoti iesniegt novada domes lēmumu par projekta
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu, kurā ir apstiprināts precizēts projekta iesnieguma
pašvaldības finansējuma apmērs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 7. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu,
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi”, Salas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam investīciju plāna
(VTP1; RV3; U2) un ņemot vērā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” atbalsta saņemšanas
nosacījumus, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2018.gada 29.novembra lēmumā Nr.294 “Par projekta iesnieguma
iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” un lemjošās
daļas 2., 3., 4. un 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Salas novadā” kopējās indikatīvās izmaksas 1 410965,83 EUR (viens miljons četri
simti desmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro 83 centi), no tām 325010,25 EUR (trīs
simti divdesmit pieci tūkstoši desmit euro 25 centi) (bez snieguma rezerves) Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansējums, 15361,65 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit
viens euro 65 centi) valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 23187,15 EUR (divdesmit trīs tūkstoši
viens simts astoņdesmit septiņi euro 15 centi) cits publisks finansējums (snieguma rezerve),
Salas novada pašvaldības finansējums 800181,74 EUR (astoņi simti tūkstoši viens simts
astoņdesmit viens euro 74 centi) un 247225,04 EUR (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi
simti divdesmit pieci euro 4 centi), ko finansē pašvaldība.
3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 163740,79 EUR (viens miljons, viens
simts sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 79 centi), no tām 325010,25 EUR (trīs
simti divdesmit pieci tūkstoši desmit euro 25 centi) (bez snieguma rezerves) Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansējums, 15361,65 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit
viens euro 65 centi) valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 23187,15 EUR (divdesmit trīs tūkstoši
viens simts astoņdesmit septiņi euro 15 centi) cits publisks finansējums (snieguma rezerve),
pašvaldības prognozējamais finansējums 800181,74 EUR (astoņi simti tūkstoši viens simts
astoņdesmit viens euro 74 centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā
paredzēto pašvaldības prognozējamo līdzfinansējumu 800181,74 EUR (astoņi simti tūkstoši
viens simts astoņdesmit viens euro 74 centi) un priekšfinansējumu 10% apmērā projekta
nobeigumam, ievērojot, 2016.gada 20.decembra MK noteikumu Nr.871 37.punktā noteikto, ka
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avansa maksājumi finansējuma saņēmējam tiks nodrošināti ne vairāk, ka 90 % apmērā no
projektam piešķirtā ERAF un valsts budžeta dotācijas līdzfinansējuma kopsummas, plānojot to
no Salas novada pašvaldības 2020., 2021. un 2022.gada budžeta līdzekļiem, paredzot
aizņēmumu no Valsts kases.
4. Apstiprināt projekta indikatīvās neattiecināmās izmaksas 247225,04 EUR (divi simti
četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro 4 centi)
5. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt neattiecināmo izmaksu 247225,04 EUR (divi
simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro 4 centi) no Salas novada
pašvaldības 2020., 2021. un 2022.gada budžeta līdzekļiem.”
Sēdi slēdz: plkst. 08.15

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja /personiskais paraksts/

Sēdes protokolētāja /personiskais paraksts/

I.Sproģe

I.Rēķe
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11.10.2019.

11.10.2019.

