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SĒDI VADA
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Ā.Sproģis

PROTOKOLĒ
Pašvaldības sekretāre

A.Tuka

PIEDALĀS
Deputāti:
NEPIEDALĀS
Deputāti:

PIEDALĀS:
Pašvaldības darbinieki

I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko,
V.Sālava, I.Didrihsone, Z.G.Fīrers, R.Rullis,
M.Golubeva, I.Tomanoviča - Barone
S.Dūklava – slimības dēļ
D.Gredzena – personīgu iemeslu dēļ
A.Mēters - iemesls nav zināms
A.Ābuls – iemesls nav zināms
S.Kalniņa, I.Kripševica

Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājas vietnieks Ā.Sproģis atklāj domes sēdi, iepazīstina
ar izsludināto sēdes darba kārtību, kurā ir sekojoši jautājumi:
1. Par projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Brocēnu novadā”.
2. Par prokuratūras iesnieguma izskatīšanu.
1.§
Par projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Brocēnu novadā”
(Ā.Sproģis, D.Frīdmane, J.Sergejenko, Z.G.Fīrers, I.Tomanoviča – Barone)
Brocēnu novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” pieteikumu Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību
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veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros. Projekta pieteikumu
iesniegšanas termiņš - 2016.gada 22.septembris.
Projekta īstenošanas laiks: 2017.janvāris - 2019.g.decembris
Projekta mērķis:
Veicināt Brocēnu novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāti, īstenojot
dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.
Projekta aktivitātes:
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi dažādām mērķa grupām, t.sk.
teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām–bērni,
lauku iedzīvotāji, bezdarbnieki, topošie un jaunie vecāki, seniori, personas ar invaliditāti,
bezdarbnieki, u.c. Plānotās aktivitātes – izglītojošas lekcijas, praktiskas nodarbības, dažādas
sporta nodarbības, speciālistu konsultācijas, u.tml.
Projekta budžets:
Projekta kopējais budžets – 70 619 EUR
ESF finansējums – 85% jeb 60 026 EUR
Valsts budžeta finansējums – 15% jeb 10 592 EUR.
Naudas plūsmas nodrošināšana:
Projekta īstenošanas laikā aktivitāšu nepārtrauktai nodrošināšanai nepieciešama naudas plūsma
līdz 20% apmērā no projekta kopējā budžeta.
Projekts atbilst Brocēnu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģiskā mērķa –
SM1 rīcības virzienam – Izglītota, veselīga, aktīva un patriotiska sabiedrība: 1.28. izstrādāt
veselības veicināšanas programmu un koordinēt veselības veicināšanas aktivitātes.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti
(Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, Z.G.Fīrers,
R.Rullis, M.Golubeva, I.Tomanoviča - Barone); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Brocēnu novadā” pieteikumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” ietvaros.
2. Finanšu līdzekļus naudas plūsmas nodrošināšanai 5 000 EUR apmērā segt no Brocēnu
novada pašvaldības 2017.gada budžeta, līdz 5 000 EUR apmērā no 2018.gada budžeta, līdz 5
000 EUR apmērā no 2019.gada budžeta.
2.§
Par prokuratūras iesnieguma izskatīšanu
(Ā.Sproģis, S.Kalniņa, Z.G.Fīrers)
2016.gada 29.augustā Brocēnu novada pašvaldībā tika saņemts Saldus rajona prokurora
iesniegums ar kuru Brocēnu novada pašvaldībai līdz 2016.gada 1.novembrim tiek uzdots veikt
darbības, lai atgūtu atsevišķām amatpersonām iepriekš izmaksātos līdzekļus.
Likuma “Par pašvaldībām” 5.panta ceturtajā daļā noteikts, ka valsts pārvaldes iestādes un
amatpersonas, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību
darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome, tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks,
kā arī citas pašvaldības institūcijas nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta
noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ziņo par to Vides aizsardzības un reģionālās
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attīstības ministrijai. Tādejādi konstatējams, ka Prokurors ar Iesniegumu pēc likumā noteiktās
piekritības nav vērsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Turklāt, lai atzītu 2012. un 2014.gadā veiktās izmaksas par prettiesiskām ir nepieciešams
atcelt Brocēnu novada pašvaldības domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.19, 26.§ un
2014.gada 27.janvāra Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē apstiprināto Brocēnu novada
pašvaldībā strādājošo darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. Lai atceltu 2012.un
2014.gada Domēs lēmumus, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49.panta pirmo daļu, ir
nepieciešams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Ā.Sproģis, I.Birgersone, D.Frīdmane, J.Sergejenko,
V.Sālava, M.Golubeva, I.Tomanoviča - Barone); PRET – nav; ATTURAS – 3 deputāti
(I.Rulle, I.Didrihsone, R.Rullis); Z.G.Fīrers nebalso; Brocēnu novada pašvaldības dome
nolemj:
Nosūtīt vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ar lūgumu sniegt
skaidrojumu par juridiski un likumiski korektu rīcības secību, lai izpildītu Saldus rajona
prokurora iesniegumā minēto.
Pielikumā: Vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram projekts uz 3 lapām ar
pielikumiem.

Sēdi slēdz plkst.17.30
Sēdes vadītājs

Ā.Sproģis (08.09.2016.)

Protokolētāja

A.Tuka (08.09.2016.)
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