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Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto janvāra mēnesī
Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas
1
sadali
Par Salas novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu valsts
2
mērķdotācijas sadali
Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un
3
sešgadīgo bērnu apmācībai
Par Salas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
4
Par Salas novada domes deputātu mēnešalgas noteikšanu
5
Par komisijās, darba grupās strādājošo darba samaksas kārtību
6
Par Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek
7
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu „Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets‖
8
apstiprināšanu
Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto
9
pakalpojumu izmaksām savstarpējiem norēķiniem
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
10
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
11
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
12
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
13
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
14
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
15
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
16
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
17
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai
18
draudzei
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības ―Birztalas‖, Sēlpils pagastā
19
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma
„D/S Dolomīts Nr.5/3-102‖, Salas pagastā
20
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ošānu ielā 14-13, Ošānos, atsavināšanu
21
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Par īres līgumu izbeigšanu un parāda piedziņu
Par īres līgumu izbeigšanu un parāda piedziņu
Par īres līgumu izbeigšanu un parāda piedziņu
Par īres līgumu izbeigšanu un parāda piedziņu
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atmaksas kārtību
Par privatizācijas sertifikātu dzēšanu un konta slēgšanu
Par piedalīšanos ELFLA projektā un līdzfinansējumu projektam
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par Salas novada simboliku‖ precizēšanu
Par dalību projektā ―Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs‖
Par Salas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2017.gada
sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2017. – 2019.gadam
apstiprināšanu
Par adreses likvidēšanu Salas pagastā, Salas novadā
Par nekustamā īpašuma „Pumpuri‖ Salas pagastā, sadalīšanu
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu
Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par īres līguma izbeigšanu
Par dzīvojamās telpas maiņu
Par dzīvojamās telpas maiņu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā
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Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova, nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda
Gādmane, galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska,
finansiste Valentīna Zeltiņa
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Nav ieradušies – deputāti Arturs Dilāns – darba dēļ, Guntars Paeglis – nezināmu iemeslu dēļ
Atklāti balsojot:PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 57 punktiem.
1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto janvāra mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Notika pārrunas ar pašvaldības iestāžu vadītājiem par 2017.gada budžetu. Tika apspriesti
prioritārie darbi.
2. Noslēdzies iepirkums ―Telpu vienkāršota atjaunošana ―Līkumi‖ Sēlpils pag., Salas nov.‖.
3. Sastādīta autoceļu uzturēšanas programma 2017.gadam.
4. Iegādāts sniega pūtējs Biržu ciema ietvju tīrīšanai.
5. Notiek ceļu un ietvju attīrīšana no sniega visā novada teritorijā.
2.
Lēmums Nr.1
Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas sadali
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 3.panta pirmo un trešo daļu,
likuma ―Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
―Par pašvaldību budžetiem‖ 29.pantu, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs‖, 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība‖, 2016.gada 5.jūlija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi‖, ņemot vērā
Interešu izglītības programmas un mērķdotācijas līdzekļu sadales izvērtēšanas komisijas lēmumu
(2016.gada 22.decembra protokols Nr.3),Finanšu komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti
balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotācijuinterešu izglītībai19834 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit četri euro) apmērā laika periodam no 01.01.2017. līdz 31.08.2017. sadalīt šādi:
1.1. Salas vidusskolai - 8370 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 4584 EUR;
1.3. Biržu internātpamatskolai - 6880 EUR.

3.
Lēmums Nr.2
Par Salas novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu valsts mērķdotācijas sadali
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 3.panta pirmo un trešo daļu,
likuma ―Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
―Par pašvaldību budžetiem‖ 29.pantu, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
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„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs‖, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi‖, nolikumu ‖Kārtība valsts budžeta
mārķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada vispārējās izglītības iestādēs‖, ņemot
vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 6(Irēna Sproģe, Jānis
Bite, Juris Balodītis, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS –
nav, Pēteris Krastiņš balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto pamata un vispārējās izglītības mērķdotāciju 323952 EUR(trīs simti divdesmit trīs
tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro) apmērā laika periodam no 01.01.2017. līdz
31.08.2017. sadalīt šādi:
1.1. Salas vidusskolai - 224586 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai - 99366 EUR.
4.
Lēmums Nr.3
Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 3.panta pirmo un trešo daļu,
likuma ―Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
―Par pašvaldību budžetiem‖ 29.pantu, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs‖, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi‖, nolikumu ‖Kārtība valsts budžeta
mārķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada vispārējās izglītības iestādēs‖, ņemot
vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 6(Irēna Sproģe, Jānis
Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS
– nav, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 37064 EUR (trīsdesmit
septiņi tūkstoši sešdesmit četri euro) apmērā laika periodam no 01.01.2017. līdz 31.08.2017.
sadalīt šādi:
1.1 PII „Ābelīte” – 25064 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 12000 EUR.
5.
Lēmums Nr.4
Par Salas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
(I.Pastare)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 63.panta trešo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot
vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 6(Jānis Bite, Juris
Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav,
ATTURAS – nav, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Ar 2017.gada 1.februāri noteikt Salas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu 1735 EUR (viens
tūkstotis septiņi simti trīsdesmit pieci euro) apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

6.
Lēmums Nr.5
Par Salas novada domes deputātu mēnešalgas noteikšanu
(I.Sproģe)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērāFinanšukomitejas
2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1.Ar 2017.gada 1.februārinoteikt Salas novada domes deputātiem stundas apmaksas likmi 10,44
EUR (desmit euro 44 centi) apmērā par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs (komisijās, darba
grupās, valdēs u.c.), kā arī par citu deputāta pienākumu pildīšanu.

7.
Lēmums Nr.6
Par komisijās, darba grupās strādājošo darba samaksas kārtību
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot
vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis
Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.februāri noteikt komisiju, bāriņtiesas, darba grupu locekļiem, kuri nav
pašvaldības administrācijas darbinieki, stundas apmaksas likmi 8,35 EUR (astoņi euro 30 centi)
apmērā par darbu komisijās, bāriņtiesā, darba grupās.
2. Vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai 2017.gada Pašvaldību vēlēšanās noteikt šādas stundas
apmaksas likmes:
2.1. Salas novada vēlēšanu komisijai:
2.1.1. priekšsēdētājam – 5,00 EUR;
2.1.2. sekretāram – 4,80 EUR;
2.1.3. loceklim – 3,10 EUR;
2.2. iecirkņu vēlēšanu komisijām:
2.1.1. priekšsēdētājam – 4,20 EUR;
2.1.2. sekretāram – 4,10 EUR;
2.1.3. loceklim – 3,00 EUR.
8.
Lēmums Nr.7
Par Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,ņemot vērāFinanšukomitejas
2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 3(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris
Balodītis,),PRET – nav, ATTURAS – nav, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare,
Ēvalds Stalidzānsbalsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības un tās struktūrvienību amatu, izglītības iestāžu amatu, kuri
tiek finansēti no pašvaldības budžeta, amatu un mēnešalgu sarakstu saskaņā ar pielikumu (uz 3 lp.).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

9.
Lēmums Nr.8
Par saistošo noteikumu „Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets” apstiprināšanu
(I.Sproģe, V.Zeltiņa)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ņemot
vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis
Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets‖ saskaņā ar
pielikumu.

10.
Lēmums Nr.9
Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu
izmaksām savstarpējiem norēķiniem
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem‖, ņemot
vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada
19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris
Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksas uz vienu
audzēkni 2017.gadā (pielikums uz 1 lp.) šādi:
1.1. Salas vidusskola – 91,90 EUR;
1.2. Biržu pamatskola – 96,52 EUR;
1.3. pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte‖ – 173,30 EUR;
1.4. ģimenes atbalsta centrs ―Saulstari‖ – 398,08 EUR.

11.
Lēmums Nr.10
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi R.G., personas kods svītrots, 2016.gada 5.decembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
svītrots zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) R.G. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums ―svītrots‖, kadastra Nr.svītrots, sastāv no piecām zemes vienībām;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 10,03 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 7,1 ha, 1,4 ha tiek iznomāti, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 4,1 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 3,3 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība2,8 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
8) R.G. pieder ¼ domājamā daļā no nekustamā īpašuma ―svītrots‖, Salas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
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lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt R.G., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots‖ zemi ¼ domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra Nr.svītrots(10,3
ha); svītrots (5,7 ha); svītrots (3,3 ha).

12.
Lēmums Nr.11
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi I.R., personas kods 270552-11156, 2016.gada 14.decembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots‖ zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) I.R. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums ―svītrots‖, kadastra Nr.svītrots, sastāv no piecām zemes vienībām;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots , platība 10,03 ha, netiek izmantota
saimnieciskajā darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 7,1 ha, 1,4 ha tiek iznomāti, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 4,1 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 3,3 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība2,8 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
8) I.R. pieder ¼ domājamā daļā no nekustamā īpašuma ―svītrots‖, Salas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt I.R., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots‖ zemi ¼ domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots (10,3 ha); svītrots(5,7 ha); svītrots (3,3 ha).

13.
Lēmums Nr.12
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi S.N., personas kods svītrots, 2016.gada 15.decembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots‖un par „svītrots‖zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) S.N. ir politiski represētā persona;
2) nekustamie īpašumi „svītrots‖ un „svītrots‖ Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā.
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Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt S.N., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu par 50% par
Salas pagasta „ svītrots‖ zemi 0,1394 ha, un „svītrots‖ zemi 0,06 ha.

14.
Lēmums Nr.13
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada domeir izskatījusi Z.B., personas kods svītrots, 2017.gada 3.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Z.B. ir politiski represētā persona;
2) dzīvokļa īpašums svītrots, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt Z.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu par 50% par
dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.

15.
Lēmums Nr.14
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Ē.K., personas kods svītrots, 2016.gada 15.decembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots‖ zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Ē.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums ―svītrots‖, kadastra Nr.svītrots, sastāv no trijām zemes vienībām;
3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 16,0 ha, un svītrots, platība 22,1 ha,
netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 9,4 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantoti
saimnieciskajā darbībā ( reģistrēts zemes nomas līgums 02.10.2016. Nr.2016-104).
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1.Samazināt Ē.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017. gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots‖ zemi, kadastra Nr.svītrots, platība 16,0 ha, un svītrots, platība 22,1 ha.

16.
Lēmums Nr.15
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.B., personas kods svītrots, 2017.gada 10.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots‖ zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums ―svītrots‖, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt V.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017. gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots‖ zemi, kadastra Nr.svītrots, platība 49,9 ha.
17.
Lēmums Nr.16
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi T.K., personas kods svītrots, 2017.gada 10.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots‖ un ―svītrots‖ zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) T.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamie īpašumi ―svītrots‖ un ―svītrots‖, Salas pagastā, netiek izmantoti saimnieciskajā
darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt T.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots‖ zemi, 11/16 domājamās daļas no 0,0577 ha, kadastra Nr.svītrots, un
―svītrots‖ zemi, 12,18 ha, kadastra Nr.svītrots, un šo nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošajām
ēkām individuālo dzīvojamo māju apbūvē.
18.
Lēmums Nr.17
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
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Salas novada domeir izskatījusi S.B., personas kods svītrots, 2017.gada 12.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots‖ zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) S.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums ―svītrots‖, Sēlpils pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ normu
piemērošanas noteikumi‖ 32., 33.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1.Samazināt S.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu par 50% par
Sēlpils pagasta „svītrots‖ zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām,
kadastra Nr.svītrots, zemes platība 68,4 ha.

19.
Lēmums Nr.18
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei
(I.Sproģe)
Salas novada domeir izskatījusi Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces L.A.
2017.gada 5.janvāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no nodokļa maksas par nekustamajiem
īpašumiem „Ieviņas‖, Sēlpils pagastā (adrese Pētera Barisona iela 1, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas
novadā) kadastra Nr. svītrots, „Krīvi‖, Sēlpils pagastā, (kadastra Nr.svītrots, četras zemes vienības)
un „Lilijas‖, Sēlpils pagastā, (kadastra svītrots, divas zemes vienības), par 2017.gadu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts, ka no nekustamā
īpašuma ―Krīvi‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 7,29 ha, 4 ha tiek
iznomāti, t.i., izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 1.panta otrās daļas 4.punktu,
ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe,
Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Neaprēķināt Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzei nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu:
1.1. īpašuma „Ieviņas‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
svītrots un īpašuma sastāvā ietilpstošajām divām ēkām – draudzes lūgšanas nams un šķūnis;
1.2. īpašuma „Krīvi‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots (3,29 ha); svītrots; svītrots; svītrots; īpašuma sastāvā ietilpstošajām ēkām individuālo
dzīvojamo māju apbūvē;
1.3 īpašuma „Lilijas‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots, svītrots.
20.
Lēmums Nr.19
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Birztalas”, Sēlpils pagastā atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi R.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
3.janvāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt uz zemi kas tika piešķirta pastāvīgajā lietošanā 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0424, „Birztalas‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā, bet
netika izpirkta.
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Izskatot jautājumu, tika konstatēts, ka uz zemes gabala atrodas R.D. piederošas ēkas iegūtas
īpašumā saskaņā ar 03.11.1992. Vienošanos ar paju sabiedrību „Sēlija‖, noslēgts Lauku apvidus
zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – zemes vienības „Birztalas‖,
Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0424 atsavināšanas
procesu – veikt zemes robežu uzmērīšanu dabā un vērtēšanu, ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas
novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.
21.
Lēmums Nr.20
Par nekustamā īpašuma „D/S Dolomīts Nr.5/3-102”, Salas pagastā atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada domeir izskatījusi S.Š., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2016.gada
31.maija iesniegumu ar lūgumu atsavināt uz zemi kas tika piešķirta pastāvīgajā lietošanā 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0246, „D/S Dolomīts Nr.5/3-102‖, Salas pagastā, Salas
novadā, bet netika izpirkta.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.5686 005 0246 „D/s Dolomīts Nr.5/3-102‖ ir ierakstīta
zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir bijusi S.Š. lietošanā;
3) pašvaldība ar S.Š. ir noslēgusi Lauku apvidus zemes nomas līgumu par minēto zemes vienību, uz
zemes gabala atrodas S.Š. mājsaimniecībai piederoša ēka;
4) 2016.gada 30.jūnija Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Salas novada
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „D/S Dolomīts Nr.5/3-102‖, Salas pagastā, Salas novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0246 atsavināšanas procesu – veikt zemes robežu
uzmērīšanu dabā un vērtēšanu, ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda;
5) pēc zemes robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības platība precizēta uz 0,057 ha;
6) sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins 2016.gada 20. decembrī ir veicis
nekustamā īpašuma „ D/S Dolomīts Nr.5/3-102‖ vērtēšanu un noteicis tirgus vērtību 540 EUR;
7) pašvaldība nekustamā īpašuma mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtēšanai ir iztērējusi
700,07 EUR.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka „Valsts
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.‖
Šī paša likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas
līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskās personas manta‖ 38.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada
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19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris
Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Salas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – zemes vienību „D/s
Dolomīts Nr. 5/3-102‖, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 005 0246, platība - 0,057 ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „D/s Dolomīts Nr. 5/3-102‖, Salas pagastā, Salas novadā
nosacīto cenu 1240,07 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro 7 centi).
3. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt minētā īpašuma
atsavināšanu un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu - zemes vienību „D/s Dolomīts Nr.
5/3-102‖, Salas pagastā, Salas novadā, S.Š. par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.

22.
Lēmums Nr.21
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ošānu ielā 14-13, Ošānos, atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi J.H., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2017.gada
4.janvāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.3 Ošānu ielā 14, Ošānos.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) īres līgums par dzīvojamo telpu Ošānu ielā 14-3, Ošānos, noslēgts ar J.H. (iepriekš J.G.)
2001.gada 30.martā uz nenoteiktu laiku;
2) J.H. nav parāda par īres maksu un pakalpojumu maksu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu;
3) J.H. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka
„atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai dzīvokļa
īpašumu‖.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Ošānu ielā 14,
Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja
nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.

23.
Lēmums Nr.22
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar N.L., personas kods svītrots, 2005.gada 1.martā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu
par dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Izlikt no dzīvojamām telpām Ošānu ielā 14-12, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā N.L. bez
citas dzīvojamās platības ierādīšanas.
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3. Piedzīt no N.L. īres un parādus par pamatpakalpojumiem par dzīvojamām telpām svītrots, Salas
pagastā, Salas novadā.
4. Lēmums protokola pielikumā uz 1 lp.

24.
Lēmums Nr.23
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar I.M., personas kods svītrots, 2013.gada 1.novembrī noslēgto Dzīvojamās telpas īres
līgumu par dzīvojamām telpām svītrots, Sēlpils pagastā, Salas novadā.
2. Izlikt no dzīvojamām telpām svītrots, Sēlpils pagastā, Salas novadā I.M. bez citas dzīvojamās
platības ierādīšanas.
3. Piedzīt no I.M. īres un parādus par pamatpakalpojumiem par dzīvojamām telpām svītrots, Sēlpils
pagastā, Salas novadā.
4. Lēmums protokola pielikumā uz 1 lp.

25.
Lēmums Nr.24
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Atklāti balsojot:PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar G.L., svītrots, 1999.gada 13.decembrī noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu par
dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Izlikt no dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā, Salas novadā G.L. bez citas dzīvojamās
platības ierādīšanas.
3. Piedzīt īres un parādus par pamatpakalpojumiem no G.L. par dzīvojamām telpām svītrots, Salas
pagastā, Salas novadā.
4. Lēmums protokola pielikumā uz 1 lp.

26.
Lēmums Nr.25
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris
Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar I.G., personas kods svītrots, 1993.gada 1.jūnijā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu
par dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Izlikt no dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā, Salas novadā I.G. bez citas dzīvojamās
platības ierādīšanas.
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3. Piedzīt no I.G. īres un parādus par pamatpakalpojumiem par dzīvojamām telpām svītrots, Salas
pagastā, Salas novadā.
4. Lēmums protokola pielikumā uz 1 lp.

27.
Lēmums Nr.26
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atmaksas kārtību
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi V.S., personas kods svītrots, 2017.gada 11.janvāra
iesniegumu ar lūgumu sadalīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu par nekustamo
īpašumu ―svītrots‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) V.S., personas kods svītrots, deklarētā dzīves vietas adrese svītrots, saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli‖ 2.panta pirmo daļu ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par
nekustamo īpašumu ―svītrots‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots;
2) V.S. likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika
paziņots par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam,
nosūtot maksāšanas paziņojumu;
3) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no administratīvajiem aktiem –
maksāšanas paziņojumiem par nekustamā īpašuma nodokli 2014., 2015., 2016. gadam, kuri ir
stājušies spēkā un kļuvuši neapstrīdami, kuri nav izpildīti labprātīgi;
4) nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāds par nekustamo īpašumu: ―svītrots‖, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots uz 06.01.2017. ir 1592,14 EUR (viens tūkstotis
pieci simti deviņdesmit divi euro četrpadsmit centi), t.i. pamatparāds 1045,84 EUR un nokavējuma
nauda 546,30 EUR;
5) Salas novada pašvaldība saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361., 362.pantu 06.01.2017.
izdeva V.S. brīdinājumu Nr.4.15/17/29-N par piespiedu izpildi, kurā tika piedāvāts veikt nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samaksu labprātīgi līdz 25.01.2017.;
6) brīdinājums paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums 06.01.2017., brīdinājums stājās spēkā
14.01.2017.;
7) V.S. brīdinājumu nav apstrīdējusi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu nav samaksājusi
labprātīgi norādītajā termiņā;
8) brīdinājums kļuva neapstrīdams 22.01.2017.;
9) uz 26.01.2017. V.S. par nekustamo īpašumu ―svītrots‖, Sēlpils pagastā, Salas novadā ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma palielinājums 8,81 EUR apmērā, jo saskaņā ar
likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 29.panta otro daļu - par nodokļu un nodevu maksājuma
samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu;
10) uz 26.01.2017. V.S. nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāds ir 1600,95 EUR.
Ņemot vērā, ka V.S. lūdz sadalīt jau nokavētu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
termiņos ar ikmēneša maksājumu 100 EUR, secināms, ka V.S. iesniegums iesniegts vēlāk kā
mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās un sadale pārsniedz viena gada termiņu, līdz ar to
vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāda atmaksu nebūs noslēgta likuma „Par
nodokļiem un nodevām‖ 24.panta pirmās daļas 1.punkta, otrās daļas noteiktajā kārtībā, bet
privāttiesiskā kārtā, uz V.S. neattieksies likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 24.panta septītā
daļa,vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāda atmaksu nebūs lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas nomaksas termiņa pagarināšanu likuma „Par
nodokļiem un nodevām‖ ietvaros, kā rezultātā uz V.S. attieksies likuma „Par nodokļiem un
nodevām‖ 29.panta otrās daļas regulējums par nokavējuma naudas aprēķināšanu nokavētajam
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nekustamā īpašuma nodokļa maksājumam, t.i. nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Civillikuma
1401.pantu, ņemot vērāFinanšukomitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar V.S., personas kods svītrots, deklarētā dzīves vietas adrese svītrots, vienošanos par
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāda 1600,95 EUR (viens tūkstotis seši simti euro
deviņdesmit pieci centi) atmaksu.
2. Juristei Z.Daņilovai sastādīt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāda
atmaksu.
28.
Lēmums Nr.27
Par privatizācijas sertifikātu dzēšanu un konta slēgšanu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par privatizācijas sertifikātu kontā esošo
privatizācijas sertifikātu dzēšanu un šī konta slēgšanu VAS Privatizācijas aģentūrā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) pamatojoties uz Salas novada pašvaldības 2016.gada 27.decembra vēstuli Nr.1.14./956e, VAS
―Privatizācijas aģentūra‖ (10.01.2017. vēstule Nr. 1.17 / 193 ―Par privatizācijas sertifikātu konta
atlikumu‖) nosūtīja privatizācijas sertifikātu konta Nr. BP-90000024421-6759-00003 izrakstu par
kontā esošo sertifikātu skaitu;
2) privatizācijas sertifikātu konta Nr. BP-90000024421-6759-00003 īpašnieks ir Salas novada
pašvaldība (Sēlpils pagasta padome), privatizācijas sertifikātu atlikums uz 09.01.2017. ir 42,76
privatizācijas sertifikāti, 0,00 īpašuma kompensācijas sertifikāti.
3) privatizācijas sertifikātu konts Nr. BP-90000024421-6759-00003 ir sertifikātu uzkrāšanas konts,
kurā atrodas izlietotie sertifikāti, t.i. sertifikāti, ar kuriem ir samaksāts par īpašuma objektu. Saskaņā
ar Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumu Nr.712 ―Privatizācijas sertifikātu
izmantošanas noteikumi‖ 6.punktu sertifikātu uzkrāšanas kontu katram privatizējamam
(atsavināmam, izpērkamam) valsts vai pašvaldības īpašumam vai to grupai atver privatizācijas
komisija, valsts akciju sabiedrība ―Privatizācijas aģentūra‖, valsts akciju sabiedrība ―Latvijas
Hipotēku un zemes banka‖, valsts akciju sabiedrība ―Valsts nekustamie īpašumi‖ vai cita valsts vai
pašvaldības institūcija, kura pieņem sertifikātus kā maksāšanas līdzekli par īpašuma objektu.
Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumu Nr.624 ―Noteikumi par privatizācijas
sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu‖ 6.punkts nosaka, ka līdz likuma ―Par
privatizācijas sertifikātiem‖ pārejas noteikumu 12.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu
izdošanai Privatizācijas aģentūrai ir visas kredītiestādes vai bankas tiesības un pienākumi, kas
paredzēti Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 ―Privatizācijas sertifikātu
izmantošanas noteikumi‖.
Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumu Nr.712 ―Privatizācijas sertifikātu
izmantošanas noteikumi‖ 9.punkts nosaka, ka uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus nedrīkst
pārskaitīt uz citiem kontiem, 10. punkts - kad visi pirkuma līgumā paredzētie sertifikāti ir pārskaitīti
uz uzkrāšanas kontu, kā arī ir izpildīti visi līguma un privatizācijas noteikumu (projekta)
nosacījumi, privatizāciju veicošā institūcija triju mēnešu laikā pieņem lēmumu par uzkrāšanas konta
vai attiecīgā apakškonta slēgšanu un tajā pārskaitīto sertifikātu dzēšanu un rakstiski paziņo par to
bankai, kurā ir atvērts uzkrāšanas konts, un bankai, kurā ir atvērts pircēja pagaidu vai ieguldījumu
konts, 63.1.apakšpunkts nosaka, ka bankas dzēš sertifikātus ne retāk kā reizi mēnesī pēc
privatizāciju veicošās institūcijas lēmuma saņemšanas.
Saskaņā ar VAS ―Privatizācijas aģentūra‖ cenrādi operācijām ar privatizācijas sertifikātu
kontiem juridiskām personām, konta slēgšana maksā 7,11 EUR, sertifikātu dzēšana – 1,42 EUR.
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Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, 2.pielikuma 86.punktu Salas novada pašvaldība ir Salas un Sēlpils pagasta institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, 42.panta
pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
2.pielikuma 86.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumu Nr.712 ―Privatizācijas
sertifikātu izmantošanas noteikumi‖ 10.punktu, 63.1.apakšpunktu,ņemot vērāFinanšukomitejas
2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst privatizācijas sertifikātu kontā Nr. BP-90000024421-6759-00003 privatizācijas sertifikātu
skaitu 42,76 un privatizācijas sertifikātu kontu Nr. BP-90000024421-6759-00003 slēgt.
2. Segt ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus 8,53 EUR apmērā.
3. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi galvenā grāmatvede S.Zabludovska.
29.
Lēmums Nr.28
Par piedalīšanos ELFLA projektā un līdzfinansējumu projektam
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām‖ 15.pantu pirmās daļas
7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 590. „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"‖, ņemot vērāFinanšukomitejas
2017.gada 19.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1.Iesniegt biedrības „Lauku partnerība Sēlija‖ atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
otrajā kārtā Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības
virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Salas novada pašvaldības projektu „Sociālā atbalsta
centra izveide Salas novadā”6.rīcība „ Draudzīga un atbalstoša dzīves vide‖.
2. Apstiprināt projekta kopējo summu 36500,81 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti euro 81
cents), no kuras attiecināmās izmaksas 30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi). ELFLA
finansējums 27000,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi), jeb 90 % no attiecināmām
izmaksām. Pašvaldības budžeta finansējums ELFLA projektā „Sociālā atbalsta centra izveide
Salas novadā” 9500,81 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro 81 cents), no kuriem 3000,00 EUR
(trīs tūkstoši euro 00 centi) ir attiecināmās izmaksas un 6500,81 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro
81cents) ir neattiecināmās izmaksas.
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu:
3.1. 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi), kas ir 10 % no projekta attiecināmajām izmaksām;
3.2. 6500,81 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro 81cents) neattiecināmās izmaksas.

30.
Lēmums Nr.29
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par Salas novada simboliku”precizēšanu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldības 2016.gada
29.decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Par Salas novada simboliku‖ precizēšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
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1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - ministrija) savas kompetences
ietvaros, izvērtējot Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.10
„Par Salas novada simboliku‖ (turpmāk – saistošie noteikumi), ir izteikusi šādus iebildumus:
1.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi‖ 3.punktu, normatīvajā aktā neietver normas, kas ir deklaratīvas, tādējādi,
ministrijas ieskatā, saistošajos noteikumos nebūtu sniedzami pašvaldības simbolikā izmantojamo
terminu simboliskās nozīmes skaidrojumi. Ņemot vērā minēto, ministrija lūdz attiecīgi precizēt
saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktu;
1.2. ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu 11.punktu, kā arī saistošo noteikumu
24.2.apakšpunktu, ņemot vērā, ka nav saprotams, kādā veidā tiek garantēta pienācīga cieņa, kā arī
kādas darbības tā ietvaros ir veicamas;
1.3. ministrija aicina izvērtēt termina ―vizuāli estētisks‖ lietojumu saistošo noteikumu 31. un
33.punktā. Ministrijas ieskatā minētais termins ir svītrojams vai precīzi skaidrojams saistošajos
noteikumos, pēc kādiem kritērijiem konstatējams, vai materiālam ir vizuāli estētisks izskats;
1.4. ministrija lūdz svītrot saistošo noteikumu 47.punktu, jo tas dublē Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 39.pantu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi‖ 3.1., 3.2.apakšpunktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada 17.janvāra sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Salas novada simboliku‖šādus precizējumus:
1.1. svītrot 9.1.apakšpunktu;
1.2. svītrot 11.punktā vārdu ―pienācīgu‖;
1.3. svītrot 24.2.apakšpunktā vārdu ―pienācīga‖;
1.4. svītrot 31.punktā vārdus ―un izvietošanu uz vizuāli estētiska materiāla‖;
1.5. svītrot 33.punktā vārdus ―kuriem ir vizuāli estētisks izskats‖;
1.6. svītrot 47.punktu.
2. Precizētos Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.10 „Par
Salas novada simboliku‖ triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

31.
Lēmums Nr.30
Par dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par dalību projektā ―Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs‖.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar 2017.gada 1.janvāri Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsāk projekta ―Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖ realizēšanu vispārējās un profesionālajās izglītības
iestādēs;
2) lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visos novados un republikas pilsētās,
finanšu saņēmējs uzaicina piedalīties projekta īstenošanā šādus sadarbības partnerus: pašvaldības
vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības deleģējušas attiecīgo
funkciju, Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 ―Darbības programmas
―Izaugsme un nodarbinātība‖8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ―Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖ īstenošanas noteikumi‖ 21.6.
apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai - 21.6. karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā
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karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta
īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās;
3) Salas novada pašvaldība 2017.gada 4.janvārī saņēma vēstuli Nr. JNP/2-13.1/17/4 no Jēkabpils
novada pašvaldības ar lūgumu pieņemt lēmumu, ka Salas novada pašvaldības izglītības iestādes kā
sadarbības partneris projektā ―Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖
pārstāv Jēkabpils novada pašvaldība un projekta koordinators ir Jēkabpils novada Izglītības un
kultūras pārvalde.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu,
Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 ―Darbības programmas ―Izaugsme un
nodarbinātība‖8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ―Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖ īstenošanas noteikumi‖ 15.2., 21.6. apakšpunktu,
ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada 17.janvāra sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva,
Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties projekta ―Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖ īstenošanā.
2. Deleģēt Jēkabpils novada pašvaldībai projektā ―Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs‖ pārstāvēt Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.
3. Par projekta ―Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖ koordinatoru no
Salas novada pašvaldības puses nozīmēt Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldi.
32.
Lēmums Nr.31
Par Salas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2017.gada
sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu
(J.Balodītis)
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem‖, likumu „Likums par budžetu un finanšu vadību‖,
Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība‖, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2017.gadam (pielikumā uz 3 lp.).
2. Apstiprināt Salas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2017. - 2019.gadam (pielikumā uz 4 lp.).

33.
Lēmums Nr.32
Par adreses likvidēšanu Salas pagastā, Salas novadā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adreses „Ķesterāres‖, Salas pagastā, Salas novadā,
LV-5214, likvidēšanu.
Izskatot jautājumu, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0078, nav
apbūvēta, tai nav nepieciešams piešķirt adresi .
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturtajā1 daļā noteikts, ka
„adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības
lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā
administratīvā akta izdošanas nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu
var arī veikt, rīkojot publisku apspriešanu‖.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu, Ministru
kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi‖, ņemot vērā
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Attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot:
PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare,
Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Likvidēt adresi „Ķesterāres‖, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214, (kods Adrešu klasifikatorā
105973290).

34.
Lēmums Nr.33
Par nekustamā īpašuma „Pumpuri” Salas pagastā, sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada domeir izskatījusi A.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
9.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pumpuri‖, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra numurs svītrots, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu svītrots, piešķirt
jaunu nosaukumu „Jaunpumpuri‖ un apstiprināt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Pumpuri‖, Salas pagastā, Salas
novadā, sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem svītrots(platība 5,4
ha), svītrots(platība 2,23 ha), šādai nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļā noteikts, ka, ―pamatojoties uz
kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā
īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 1.panta 14.punktā noteikts, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.‖
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ 16.1.punktā
noteikts, ka ―lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības
daļa‖.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība‖ 16.1 punktu, ņeot vērā Attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1.Atļaut A.P. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu
„Pumpuri‖, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 2,23 ha, jaunu
nosaukumu „Jaunpumpuri‖, Salas pagasts, Salas novads.
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrotszemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101) uz jaunu zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

35.
Lēmums Nr.34
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Sunākstes pagasta zemnieku saimniecības „Jaunozoli‖,
reģistrācijas Nr.45401020221, juridiskā adrese Viesturu iela 9-14, Salā, Salas pagastā, Salas
novadā, īpašnieka R.K. 2016.gada 29.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu
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un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0319 „Liepnieki (pašvaldība)‖ iznomāšanu
uz laiku 5 gadi lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0319 piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) ar Sunākstes pagasta zemnieku saimniecību „Jaunozoli‖, 2011.gada 29.decembrī noslēgtais
Zemes nomas līgums izbeidzies 2016. gada 29.decembrī;
3) nekustamā īpašuma nodoklis un ar to saistītie maksājumi līdz 2016.gada 31.decembrim pilnībā
nomaksāti;
4) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu‖ 6.punktā noteikts, ka ―lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz publiskai
personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā atrodas
attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.2. juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā
adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds
ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība;
18.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.‖
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu‖ 6.2 un 18.3 punktu,ņemot vērāAttīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Sunākstes pagasta zemnieku saimniecību „Jaunozoli‖, reģistrācijas Nr.45401020221,
juridiskā adrese Viesturu iela 9-14, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, noslēgto zemes nomas
līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0319 „Liepnieki (pašvaldība)‖, Salas
pagastā, Salas novadā, platība 4,53 ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101),
nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.

36.
Lēmums Nr.35
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi R.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada 3.janvāra
iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690
005 0424 „Birztalas‖ iznomāšanu uz laiku 10 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0424 ―Birztalas‖ piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) R.D. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) ar R.D. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzies 2016. gada 29.decembrī;
4) uz zemes vienības atrodas R.D. piederoša dzīvojamā māja un 4 (četras) palīgēkas, iegūtas
īpašumā saskaņā ar 03.11.1992. Vienošanos ar paju sabiedrību „Sēlija‖.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka ― Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ―Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku
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termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir
tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā‖.
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖
2. punktā noteikts, ka ―Lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona).‖
5. punktā noteikts, ka ―Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
5.1. fiziskā persona - iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība un
zemes lietošanas mērķis;
5.4. ja uz iznomājamās zemes vienības atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina
īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai līdz to nostiprināšanai zemesgrāmatā - vienu no
likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā minētajiem
dokumentiem, vai arī pašvaldības izdotu izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas pirmtiesīgās
personas lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai‖.
7. punktā noteikts, ka ―Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks.
Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības‖.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖ 2.,5. un 7. punktiem, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar R.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0424 „Birztalas‖, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, platība 0,9 ha, iznomāšanu uz laiku 10 gadi, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101),
nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu.
37.
Lēmums Nr.36
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.B., personas kods svītrots,2017.gada 10.janvāra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Salā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas ―personas, kuras tiek izliktas no tām
piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un
remonta izdevumiem un ja tās ir:
b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs
bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai
maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti‖
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Inese Bokiša atbilst personu kategorijai, kurām ir tiesības
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta 1.punktu,
5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt I.B., personas kods svītrots, par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
2. Reģistrēt I.B. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu palīdzības reģistrā.

38.
Lēmums Nr.37
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt L.K., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
2. L.K. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
3. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

39.
Lēmums Nr.38
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt I.H., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salas pagastā, Sala novadā.
2. I.H. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
3. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

40.
Lēmums Nr.39
Par īres līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.S., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvieta svītrots,
2016.gada 22.decembra iesniegumu (saņemts 27.12.2016.) ar lūgumu izbeigt īres tiesības dzīvoklim
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamās telpas svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īŗi ar
A.S. noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim;
2) minētajā dzīvoklī nav deklarēta dzīvesvieta citām personām;
3) A.S. nav parāda par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
Likuma ―Par dzīvojamo telpu īri‖ 1.panta otrā daļa nosaka, ka ―šis likums reglamentē
dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir
dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu
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tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtību.‖
Likuma ―Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrā daļa nosaka, ―Ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.‖
Ņemot vērā, ka A.S. īres līgums noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim un viņa neprasa īres
līgumu pagarināt, dzīvojamās telpas īres līgumu iespējams izbeigt ar 2016.gada 31.decembri.
Pamatojoties uz likuma ―Par dzīvojamo telpu īri‖ 1.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, ņemot
vērā Attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot:
PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare,
Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 31.decembri izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā ar A.S., personas kods svītrots.
2. A.S. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.

41.
Lēmums Nr.40
Par dzīvojamās telpas maiņu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.Z., personas kods svītrots,2017.gada 2.janvāra iesniegumu
ar lūgumu apmainīt dzīvojamo telpu no svītrots, Sēlpils pagastā uz svītrots, Sēlpils pagastā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar I.Z. noslēgts dzīvojamās telpas (trīsistabu dzīvokļa) svītrots, Sēlpils pagastā, Salas novadā, īres
līgums uz nenoteiktu laiku;
2) I.Z. nav parāda par īres maksu un pakalpojumu maksu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
3) divistabu dzīvoklis svītrots, Sēlpils pagastā ir brīvs.
Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošo noteikumu Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Salas novadā‖ 6.1.punktā noteikts, ka pašvaldība sniedz palīdzību izīrētās
dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 15.pantu, Salas novada pašvaldības
2009.gada saistošo noteikumu Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā‖
6.1.punktu,ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmainīt I.Z. īrēto dzīvojamo telpu svītrots, Sēlpils pagastā uz dzīvojamo telpu svītrots, Sēlpils
pagastā, Salas novadā.
2. Noslēgt ar I.Z., personas kods svītrots, īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, īri uz nenoteiktu laiku.
3. I.Z. ar ģimeni deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.

42.
Lēmums Nr.41
Par dzīvojamās telpas maiņu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.S., deklarētā dzīvesvieta svītrots,2017.gada 16.janvāra
iesniegumu ar lūgumu mainīt dzīvokli.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
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1) 2016.gada 24.novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt L.S. dzīvokli svītrots;
2) L.S. un J.S. ir personas ar īpašām vajadzībām, kurām tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi, kā
arī ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.
Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošo noteikumu Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Salas novadā‖ 6.1.punktā noteikts, ka pašvaldība sniedz palīdzību izīrētās
dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Ņemot vērā, ka ir atbrīvotas dzīvojamās telpas svītrots, Salas pagastā, un tās ir vairāk
piemērotas personai ar īpašām vajadzībām, ir iespējams veikt izīrēto dzīvojamo telpu maiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 15.pantu, Salas novada pašvaldības
2009.gada saistošo noteikumu Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā‖
6.1.punktu,ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta
Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmainīt L.S. īrēto dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, pret dzīvojamo telpu
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Noslēgt ar L.S., personas kods svītrots, īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā,
Salas novadā, īri uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim
3. L.Seilei ar ģimeni deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.

43.
Lēmums Nr.42
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.Š., personas kods svītrots,2017.gada 3.janvāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.Š., personas kods svītrots,par dzīvojamās telpas
svītrots,Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. L.Š. noslēgt vienošanos ar SIA ―Vīgants‖ par parāda nomaksu.

44.
Lēmums Nr.43
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi K.T., personas kods svītrots,2016.gada 7.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
24

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.T., personas kods svītrots, par dzīvojamās svītrots,
Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. K.T. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

45.
Lēmums Nr.44
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., personas kods svītrots,2016.gada 7.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ―Ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja īrnieks nepilda
pienākumus, kas noteikti īres līgumā.‖
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.K., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. V.K. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

46.
Lēmums Nr.45
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi D.V., personas kods svītrots,2016.gada 9.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
25

Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar D.V., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. D.V. noslēgt vienošanos ar SIA ―Vīgants‖ par parāda nomaksu.
3. D.V. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

47.
Lēmums Nr.46
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.T., personas kods svītrots,2016.gada 8.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.T., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. I.T. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

48.
Lēmums Nr.47
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.L., personas kods svītrots,2016.gada 6.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.L., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. J.Lācītim nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

49.
Lēmums Nr.48
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Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi G.M., personas kods svītrots,2016.gada 12.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar G.M., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
50.
Lēmums Nr.49
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.J., personas kods svītrots,2016.gada 19.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.J., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. A.J. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

51.
Lēmums Nr.50
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi B.U., personas kods svītrots,2016.gada 22.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
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Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar B.U., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. B.U. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

52.
Lēmums Nr.51
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Dz.V., personas kods svītrots,2016.gada 13.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Dz.V., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Dz.V. noslēgt vienošanos ar SIA ―Vīgants‖ par parāda nomaksu.
3. Dz.V. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

53.
Lēmums Nr.52
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi G.B., personas kods svītrots,2016.gada 6.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar G.B., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. G.B. noslēgt vienošanos ar SIA ―Vīgants‖ par parāda nomaksu.
3. G.B. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
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54.
Lēmums Nr.53
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.V., personas kods svītrots,2016.gada 14.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.V., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. I.V. noslēgt vienošanos ar SIA ―Vīgants‖ par parāda nomaksu.
3. I.V. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

55.
Lēmums Nr.54
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.P., personas kods svītrots,2017.gada 12.janvāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2017.gada 19.janvārasēdes lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.P., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.

56.
Lēmums Nr.55
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Aklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Pēteris
Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt T.T., personas kods svītrots, piešķirt dzīvojamo platību.
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2.Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 2 lp.

57.
Lēmums Nr.56
Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā
(I.Sproģe)
Ar 2016.gada 30.decembri ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Salas novada
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci V.Š..
Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.pantu, dzimtsarakstu nodaļas
amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju un par to var būt persona, kas ir
Latvijas pilsonis, sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu, ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību tiesību zinātnē, prot valsts valodu.
Salas novada pašvaldība tika nosūtījusi Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam
vēstuli ar lūgumu saskaņot Zandas Daņilovas kandidatūru iecelšanai minētajā amatā. Z.Daņilova
atbilst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešās daļas noteiktajām prasībām
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai.
2017.gada 16.janvārī tika saņemta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta
direktores S.Saukumas – Laimeres vēstule Nr.16.2-3/83 no 13.01.2017. par to, ka viņa atbalsta
Zandas Daņilovas iecelšanu Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatā.
Pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖21.panta pirmās daļas 9.punktu, Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas likuma 12.pantu, atklāti balsojot: PAR– 7(Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris
Balodītis, Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Zandu Daņilovu, personas kods svītrots, Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces amatā ar 2017.gada 27.janvāri.
Nākošā kārtēja domes sēde 2017.gada 23.februārī
Sēdi slēdz: plkst.15.30

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Sēdes protokolētāja

I.Sproģe 27.01.2017.

/personiskais paraksts/

I.Rēķe 27.01.2017.

/personiskais paraksts/
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