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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 38 “Par
interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu
licencēšanu”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 17.
decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 21, 33.§).
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 11.
punktu, 43. panta trešo
daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16.
punktu, 46. panta piekto
daļu, 47. panta trešo daļu.
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi
nosaka interešu izglītīb
as un pieaugušo neformālo
izglītības
programmu
(turpmāk tekstā – izglītības
programma) licencēšanas
kārtību Saldus novadā.

II. Licences pieprasījuma
iesniegšanas,
lēmuma
pieņemšanas
un
apstrīdēšanas kārtība
2. Lai saņemtu izglītības
programmas
licenci
(turpmāk tekstā – licence),
fiziskai
vai
juridiskai
personai jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā
iesniegums
(pielikums
Nr. 1) ar izglītības programmu, norādot izglītības
programmas nosaukumu,
mērķi, uzdevumus, saturu,
mērķauditoriju, satura apguves secību un apguvei
paredzēto laiku un vietu,
metodiskos paņēmienus, satura apguvei izmantojamo
mācību līdzekļu un metožu
uzskaitījumu.
3. Izglītības pārvaldes sa-

gatavotos lēmuma projektus
izskata Sociālo, izglītības
un kultūras, jautājumu
komitejā,
kas
izvērtē
iesniegtās izglītības programmas.
4. Lēmumu par licences
izsniegšanu vai atteikumu
izsniegt licenci, kā arī anulēt
izsniegto licenci, pieņem
Saldus novada dome.
5. Saldus novada dome ir
tiesīga pieņemt lēmumu par
atteikumu izsniegt licenci
vai anulēt licenci, ja:
5.1. iesniegtie dokumenti
neatbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
5.2. ir sniegtas nepatiesas
ziņas;
5.3. programmas satura apguvei izmantojamo
mācību līdzekļu finansiālie
resursi nenodrošina programmas īstenošanu;
5.4. licences pieprasītājs
pirms licences termiņa
beigām beidz pasniegt
izglītības programmu.
6. Licence tiek izsniegta
uz laiku līdz diviem gadiem. Licence stājas spēkā
nākamajā dienā pēc tās
izdošanas datuma vai Saldus novada domes lēmumā
norādītajā laikā.
7. Licenci noformē un
izsniedz Saldus novada
pašvaldības speciālists (pielikums Nr. 2).
8.
Licenci
paraksta
Saldus
novada
domes
priekšsēdētājs.
9.

Izglītības

program-

mas licencēšana ir maksas pakalpojums. Maksu
par izglītības programmas
licencēšanu nosaka Saldus
novada dome.
10. Licence tiek izsnieg
ta licences pieprasītājam
vai tā pilnvarotai personai pret parakstu pēc tam,
kad pieprasītājs veicis
maksājumu par licenci.
11. Licences saņēmējs
ir atbildīgs par izglītības
programmas
īstenošanai
nepieciešamā
personāla
atbilstošu izglītību.
12.
Licence
tiek
pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz tās pieprasītāja
iesniegumu, nepieciešams
licencē izdarīt izmaiņas vai
to pagarināt. Pārreģistrācijas
gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami
jaunas licences izsniegšanai
un iepriekš izsniegtā licence.
13. Saldus novada domes
lēmumu par izglītības programmas licencēšana var
apstrīdēt normatīvo aktu
noteiktā kārtībā un termiņos.
14. Ja licence tiek anulēta,
tās īpašniekam jāpārtrauc
apmācību veikšana.
III. Noslēguma jautājums
15.
Licences,
kuras
pieprasītājam izsniegtas līdz
šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, ir derīgas
līdz tajā norādītā termiņa
beigām.
Domes priekšsēdētāja I. Rassa

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2016. gada JANVĀRIS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu”
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Noteikt tiesisku regulējumu, kādā Saldus
novada dome izsniedz licences interešu
izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai Saldus novadā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar saistošiem noteikumiem noteikta
kārtība interešu izglītības un pieaugušo
neformālās
izglītības
programmu
licencēšanā.

3. Informācija par
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības
plānoto projekta ietekmi budžetu.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiek noteikta vienota licences iegūšanas
procedūra fiziskām un juridiskām
personām, kuri piedāvā neformālās
izglītības programmu apguvi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Ieinteresētās personas var griezties
saistošo noteikumu piemērošanā Saldus
novada pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Jautājums apspriests un izskatīts domes
Līdzsvarotās attīstības un autoceļu fonda
komisijā un atbalstīts Domes apvienoto
komiteju sēdē.

Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa.●

Saistošie noteikumi Nr. 41
Par grozījumiem 2015. gada
26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtību energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 21, 39.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”27.2 panta piekto daļu
Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 26. marta saistošos
noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” šādus grozījumus:
izteikt 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija, ja biedrība noslēgusi vienu līgumu ar visiem mājas iedzīvotājiem. Ja
biedrība noslēgusi mājas pārvaldīšanas līgumu ar katru mājas dzīvokļa
īpašnieku, pievienot vienu dzīvokļa mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, un biedrības apliecinājumu par to, ka šādi mājas pārvaldīšanas
līgumi noslēgti ar visiem pārējiem mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām”.
Domes priekšsēdētāja		

2

I. Rassa

2016. gada JANVĀRIS

SALDUS NOVADA VĒSTIS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošajiem noteikumiem “Par grozījumiem 2015.
gada 26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
1. Īss projekta satura
izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu
īpašniekiem, piešķirot Līdzfinansējumu
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas
atrodas Saldus novada administratīvajā
teritorijā,
Energoefektivitātes
pasākumu un labiekārtošanas veikšanai,
Līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas
nosacījumus.

2. Projekta
nepieciešamības pamatojums

Pilnveidot
noteikumus,
mazinot
birokrātisko dokumentu slogu,
lai
mājas iedzīvotāji varētu sagatavot un
sniegt projektus noteikumos paredzēto
Energoefektivitātes
pasākumu
un
labiekārtošanas aktivitāšu veikšanai.

3. Plānotā projekta
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Jautājums apspriests un izskatīts domes
Līdzsvarotās attīstības un autoceļu fonda komisijā un atbalstīts Teritoriālajā
komitejā.

Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa.●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.42

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošajiem noteikumiem “Par grozījumiem Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 42 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Saldus novadā””)
1. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts,
lai paplašinātu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju loku, kuriem
piemērojami
nekustamā
īpašuma
nodokļa atvieglojumi, t.i.,:
1. Černobiļas avārijas seku likvidētājiem
par īpašumu, kas ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta
personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts
un izmantots saimnieciskajā darbībā.

2. Projekta
nepieciešamības pamatojums

Pašvaldība vēlas atbalstīt Černobiļas
avārijas seku likvidētājus par īpašumu,
kas ir vienīgais personas nekustamais
īpašums un tajā ir deklarēta personas
dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā.

3. Plānotā projekta
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa
izpildi neietekmē.

4. Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav piemērojams.

5. Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Nav piemērojams.

Domes priekšsēdētāja		

I. Rassa ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 44

Par grozījumiem Saldus novada
domes 2011. gada 20. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus
novadā”

Par grozījumiem Saldus novada domes
2012. gada 27. septembra saistošajos
noteikumos Nr.16 “Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 21, 40.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 pantu, 5. panta trešo un ceturto
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu.
Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2011.gada 20.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā” 2. punktā, papildinot
to ar 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 21, 57.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta
noteikumu Nr. 872. “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla
maršrutos” 12. punktu.

2.9. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībniekiem par īpašumu, kas
ir vienīgais personas nekustamais īpašums un
tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek
iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā
Domes priekšsēdētāja		

50% apmērā

I. Rassa

Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2012.gada 27.septembra
saistošo noteikumu Nr.16 “Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem” 3.1.apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. vairāk par vienu brīvdienu nedēļā”.
Domes priekšsēdētāja		

I. Rassa
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

2016. gada JANVĀRIS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 16
“Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem”)
1. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka transporta izdevumi (transportlīdzekļa biļetes cena) tiek kompensēti 100%
apmērā par vienu brīvdienu nedēļā.

2. Projekta
nepieciešamības pamatojums

Līdz šim netika kompensēti transporta izdevumi brīvdienās, līdz ar šo saistošo noteikumu projekta pieņemšanu,
transporta izdevumi tiks kompensēti visiem vidusskolēniem, kuri mācās Saldus novada vidusskolās no citu novadu
teritorijām, neatkarīgi no apgūstamās mācību programmas, kā arī to kompensācijas apmērs palielinās līdz 100%
par transportlīdzekļa biļetes cenu arī brīvdienā.

3. Plānotā projekta
ietekme uz pašvaldības
budžetu

2016. gada pašvaldības budžetu kopsummā būtiski neietekmēs.

4. Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Administratīvās
procedūras

Izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.

Domes priekšsēdētja											

I. Rassa ●

Iesakām apmkelēt pasākumus Saldus un Nīgrandes pagastos

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 63, 2016. gada JANVĀRIS. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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