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SALAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2020.gada 14.decembrī

Nr.19

Sēde sasaukta: plkst. 08.30
Sēdi atklāj: plkst. 08.30
Darba kārtībā:
N.p.k
1.
2.
3.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Par grozījumiem 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/3
312
“Salas novada pašvaldības 2020. gada budžets”
313
Par līdzekļu iekļaušanu 2021. gada budžetā Salas novada pirmsskolas
iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšanai
Par līdzekļu iekļaušanu 2021.gada budžetā Eiropas Savienības un
314
investīciju fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas Salas novada pašvaldības projekta
Nr. LLI-477 ”Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks”
izveide” īstenošanai

Sēdi vada – domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Deputāti: Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns, Irēna Sproģe (balsošanā nepiedalās, jo atrodas ikgadējā atvaļinājumā)
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova, finansiste Kristīne Jucīte, galvenā
grāmatvede Silvija Zabludovska
Nav ieradies – deputāts Egīls Rušiņš – attaisnojošu iemeslu dēļ
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ārkārtas sēdes darba kārtību ar 3 punktiem.

1

1.
Lēmums Nr.312
Par grozījumiem 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/3 “Salas novada
pašvaldības 2020. gada budžets”
(J.Balodītis, K.Jucīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Irēna
Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2020/13 „Grozījumi 2020. gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2020/3 “Salas novada pašvaldības 2020. gada budžets”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
2.
Lēmums Nr.313
Par līdzekļu iekļaušanu 2021. gada budžetā Salas novada pirmsskolas iestādes “Ābelīte”
energoefektivitātes paaugstināšanai
(J.Balodītis, K.Jucīte)
Salas novada pašvaldība ir uzsākusi investīciju projekta īstenošanu, plānotajiem
būvdarbiem ir izstrādāts būvprojekts “PII “Ābelīte” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”.
Noslēgusies iepirkumu procedūra “Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”
energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr. SNP 2020/23. Pēc iepirkuma rezultātiem
ir palielinājušās būvniecības izmaksas par 19 393,24 EUR, ko plānots segt no pašvaldības
budžeta līdzekļiem: 5 817,97 EUR 2020.gadā un 13 575,27 EUR 2021. gadā. Lai nekavētu
investīciju projekta “Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes
paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) nepieciešams iekļaut iepriekš minēto finansējumu
2021. gada budžetā.
Salas novada pašvaldība 2020. gada 11. decembrī iesniedza pieteikumu Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē (turpmāk – Padome) par
aizņēmumu Projekta īstenošanai.
Iepriekš minētais pieprasījums tiks izskatīts 2020. gada 16. decembra Padomes sēdē un ir
saņemta informācija no Padomes, ka Salas novada pašvaldībai līdz Padomes sēdei jāiesniedz
Padomē pašvaldības domes lēmums, kas apliecina, ka 2021. gadā nepieciešamais finansējums 13
575,27 EUR apmērā tiks paredzēts pašvaldības 2021. gada budžetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. panta, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 41. panta pirmās daļas
12. punktu, 42. pantu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Inga
Pastare, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut 2021. gada budžetā 13 575,27 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci
euro 27 centi) projekta “Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”
energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības izmaksu palielinājumu.
2. Lēmuma 1. punktā minēto summu paredzēt pašvaldības budžeta kategorijā 09.000.
3. Uzdot Grāmatvedības nodaļai iesniegt lēmumu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles un pārraudzības padomei.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Salas novada domes priekšsēdētāja.
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3.
Lēmums Nr.314
Par līdzekļu iekļaušanu 2021.gada budžetā Eiropas Savienības un investīciju fonda mērķa
“Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
Salas novada pašvaldības projekta Nr. LLI-477 ”Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves
ģeodēziskais loks” izveide” īstenošanai
(J. Balodītis, K.Jucīte)
Salas novada pašvaldība īsteno Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas
teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Salas novada
pašvaldības projektu Nr. LLI-477 “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks”
izveide” (turpmāk – Projekts).
Salas novada pašvaldības indikatīvā daļa veido 350 505,73 EUR, no kuras 85 % ERAF
finansējums – 212 997,25 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums 5 % apmērā no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām – 12 529,25 EUR un Salas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 124 979,23 EUR, tajā skaitā projekta attiecināmās izmaksas – 25 058,50 EUR
un neattiecināmās izmaksas 99 920,73 EUR.
Pašvaldība Projekta neattiecināmās izmaksas segs no pašvaldības budžeta līdzekļiem:
29 976,22 EUR 2020. gadā un 69 944,51 EUR 2021. gadā. Lai nekavētu projekta tālāko virzību
nepieciešams iekļaut iepriekš minēto finansējumu 2021. gada budžetā.
Salas novada pašvaldība 2020. gada 30. novembrī iesniedza pieteikumu Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē (turpmāk – Padome) par
aizņēmumu Projekta īstenošanai.
Iepriekš minētais pieprasījums tiks izskatīts 2020. gada 16. decembra Padomes sēdē un ir
saņemta informācija no Padomes, ka Salas novada pašvaldībai līdz Padomes sēdei jāiesniedz
Padomē pašvaldības domes lēmums, kas apliecina, ka 2021. gadā nepieciešamais finansējums
69 944,51 EUR apmērā tiks paredzēts pašvaldības 2021. gada budžetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. panta, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 41. panta pirmās daļas
4. punktu, 42. pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut 2021. gada budžetā 69 944,51 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit
četri euro 51 cents) Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam
plānošanas perioda projekta "Starptautiskā tūristu maršruta "Strūves ģeodēziskais loks" izveide"
neattiecināmo izmaksu segšanai.
2. Lēmuma 1. punktā minēto summu paredzēt pašvaldības budžeta kategorijā 08.000.
3. Uzdot Grāmatvedības nodaļai iesniegt lēmumu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles un pārraudzības padomei.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Salas novada domes priekšsēdētāja.
Sēdi slēdz: plkst. 08.40

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājas vietnieks /personiskais paraksts/ J.Balodītis

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/
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I.Rēķe

14.12.2020.

14.12.2020.

