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SALAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2017.gada 30.martā

Nr.4

Sēde sasaukta: plkst. 14.00
Sēdi atklāj: plkst. 14.00
Darba kārtībā:
N.p.k
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Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī
Par SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu
88.
Par SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanu
89.
Par SIA „Vīgants” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
90.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus 91.
kārtībā
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus 92.
kārtībā
Par nekustamā īpašuma „Silarāji”, Salas pagastā atsavināšanu
93.
Par ģimenes atbalsta centra "Saulstari" reorganizācijas plāna apstiprināšanu
94.
Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu
95.
Par telpu nomas maksu
96.
Par finansiālu atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam
97.
Par pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa Caetano Salvado 98.
atsavināšanu
Par pārstāvja deleģēšanu Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības 99.
padomē
Par finansiālu atbalstu psihosociālās rehabilitācijas centra “Spēka Avots” 100.
rekonstrukcijai un izveidei
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
101.
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
102.
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
103.
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
104.
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
105.
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
106.
Par atļauju sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
107.
Par atļauju sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
108.
Par nekustamā īpašuma „Skārdiņi” Salas pagastā, sadalīšanu
109.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Salas 110.
pagastā, sadalīšanai
Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā
111.

26.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Par adreses piešķiršanu Salas novada Sēlpils pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību
vajadzībām
Par grozījumiem Salas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par
adreses precizēšanu Sēlpils pagastā, Salas novadā”
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Par īres līguma pārslēgšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras
brīvlaikā Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova, sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste Jolanta Grandāne, nekustamo īpašumu
speciāliste Ingrīda Gādmane, SIA “Vīgants” valdes
locekle Rita Audriņa
Nav ieradušies – deputāts Pēteris Krastiņš – darba dēļ
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 44 punktiem.

1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi.

2. Visos novada ciemos notika iedzīvotāju sapulces.
3. Tika atjaunota izskalotā caurteka uz ceļa Se11 Atvari – Beķerāni – Meldernieki. Uzstādīta jauna
caurteka, nostiprināta esošā. Atjaunots ceļa segums.
4. Noslēdzies iepirkums “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūvei”.
5. Sākta grants ceļu greiderēšana.
6. Plūdu dēļ bojāti ceļi uz ģeogrāfiskās salas. Ūdens pārgāzes plūdu laikā netika bojātas.
7. SIA “Rīgas tilti” veica ģeogrāfiskās salas tilta apsekošanu. Ir saņemts atzinums par tilta tehnisko
stāvokli.
2.
Lēmums Nr.88
Par SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu
(I.Sproģe, R.Audriņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Komerclikuma 88.panta pirmo daļu, 179.panta pirmo daļu,
180.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
11.panta pirmās daļas 1.punktu, 37.pantu, 48.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris
Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vīgants” 2016.gada pārskatu saskaņā ar
pielikumu uz 2 lp.
3.
Lēmums Nr.89
Par SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Vīgants”, reģistrācijas numurs 55403000931, pamatkapitāla palielināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Vīgants”;
2) SIA „Vīgants” darbības nodrošināšanai nepieiešams iegādāties jaunu autogreideri;
3) Salas novada pašvaldība ieguldīs naudu SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi
jauna autogreidera iegādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
63.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vīgants”, reģistrācijas Nr. 55403000931, juridiskā
adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, pamatkapitālu, izdarot
ieguldījumu naudā: 40000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro), palielinot kapitāla daļu skaitu.
2. Uzdot SIA „Vīgants” valdes loceklei Ritai Audriņai veikt visas nepieciešamās darbības Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā pamatkapitāla palielināšanai.

4.
Lēmums Nr.90
Par SIA „Vīgants” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
(I.Sproģe, R.Audriņa)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Vīgants”, reģistrācijas numurs 55403000931, sniegto pakalpojumu maksas apstprināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Vīgants”;
2) Salas novada pašvaldības funkcijas ir rūpēties par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
sanitāro tīrību, komunālo kā arī citu pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem;
3) lai nodrošinātu 2.punktā minetās funkcijas tika nodibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Vīgants” ar pašvaldībai piederošām 100% daļām. SIA „VĪGANTS” ir nepieciešamie
administratīvie un materiāltehniskie resursi, tā iepriekšminētos pārvaldes uzdevumu var veikt
efektīvāk. Uzdoto uzdevumu ietvaros, nepieciešams veikt dažādus darbus, bet par tiem ir jāparedz
finansējums.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 431. pantu pirmo, trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2., 18.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vīgants”, reģistrācijas Nr. 55403000931, sniegto
pakalpojumu maksu:
N.p.k. Pakalpojums
Izcenojums EUR/1h
(bez PVN)
1.
ceļmalu appļaušana ar traktoru Belarus 920.3
25,00
2.
ekskavatora pakalpojumi
35,00
3.
buldozera pakalpojumi
24,00
4.
traktora Belarus 952.2; Belarus 920.3, komunālās mašīnas B- 20,00
KM pakalpojumi
5.
traktora T 25 pakalpojumi
17,00
6.
ceļu planēšana ar autogreideri
40,00 /1 gkm* 12,00
7.
sniega tīrīšana
1 gkm* 6,00
8.
siltumapgādes tīklu un iekārtu apkope un remonts dabas gāzes 6,20
patērētāja saimniecības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai
9.
ūdensapgādes tīklu apkope un remonts
4,80
10.
kanalizācijas tīklu un attīrīšanas iekārtu apkope un remonts
4,80
11.
elektroiekārtas un elektroapkalpes darbi
5,40
12.
teritorijas labiekārtošanas darbi (sabiedrisko apstādījumu 4,20
stādīšana, kopšana, formēšana: zālāju pļaušana, gājēju celiņu un
ietvju sniega tīrīšana, kapsētu kopšana)
13.
namu apsaimniekošanas remontdarbi
4,60
* gaitas kilometrs
2. Uzdot SIA “Vīgants” valdes loceklei Ritai Audriņai izpildīt minēto lēmumu.
5.
Lēmums Nr.91
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā
(I.Sproģe, Z.Daņilova)

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.K., personas kods svītrots, svītrots, nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma parādu par nekustamajiem īpašumiem: “svītrots”, Salas pagasts, Salas novads,
kadastra Nr.svītrots, 155,94 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro 94 centi), no kuriem 85,34
EUR ir pamatparāds un 70,60 EUR ir nokavējuma nauda, un “svītrots”, Salas pagasts, Salas
novads, kadastra Nr.svītrots, 128,56 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro 56 centi), no kuriem
72,21 EUR ir pamatparāds un 56,35 EUR ir nokavējuma nauda, kopējā parāda summa 284,50 EUR
(divi simti astoņdesmit četri euro 50 cemti) apmērā, piedziņu vēršot uz A.K. nekustamajiem
īpašumiem.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
6.
Lēmums Nr.92
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Z.O., personas kods svītrots, reģistrēta dzīves vietas adrese svītrots,
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu par nekustamo īpašumu: svītrots, Salas pagasts,
Salas novads, kadastra Nr. svītrots, 123,91 EUR (viens simt divdesmit trīs euro 91 centi) apmērā,
no kuriem 70,82 EUR ir pamatparāds un 53,09 EUR ir nokavējuma nauda, segt piespiedu izpildes
izmaksas, piedziņu vēršot uz Z.O. naudas līdzekļiem, kustamo mantu vai nekustamo īpašumu.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
7.
Lēmums Nr.93
Par nekustamā īpašuma „Silarāji”, Salas pagastā atsavināšanu
(I.Pastare)
Salas novada dome ir izskatījusi S.Ā., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvietas
adrese svītrots, 2016.gada 15. augusta iesniegumu ar lūgumu atsavināt Salas novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0063 un kadastra apzīmējumu 5686
001 0172.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2016.gada 25.augusta Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Salas novada
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0063, platība 2,4 ha un 5686
001 00172, platība 0,6 ha, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt zemes robežu
uzmērīšanu, vērtēšanu, un ierakstīt zemes vienības zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības
vārda;
2) pēc zemes robežu uzmērīšanas dabā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 001
0063, precizēta platība uz 2,15 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0172
precizēta platība uz 0,63 ha, piešķirts nosaukums “Silarāji”, Salas pagastā, Salas novadā;
3) nekustamais īpašums “Silarāji”, kadastra Nr.5686 001 0138, ierakstīts zemesgrāmatā uz Salas
novada pašvaldības vārda;
4) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0063, platība 2,15 ha, un kadastra
apzīmējumu 5686 001 0172, platība 0,63 ha, Salas pagastā ir starpgabali un nav nepieciešamas
pašvaldībai funkciju nodrošināšanai;

5) S.Ā. ir ierosinājusi atsavināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0063, platība
2,15 ha, un kadastra apzīmējumu 5686 001 0172, platība 0,63 ha, Salas pagastā, Salas novadā,
kas pieguļ viņai piederošajam nekustamajam īpašumam “svītrots”, Salas pagastā, Salas
novadā;
6) sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins 2017.gada 9.martā ir veicis nekustamā
īpašuma „Silarāji” vērtēšanu un noteicis tirgus vērtību 2200 EUR;
7) pašvaldība nekustamā īpašuma mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtēšanai ir iztērējusi
901,57 EUR.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikts,
ka „atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas
uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. 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 vērā Finanšu komitejas 2017.gada
23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav,
Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Salas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – “Silarāji”, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr. 5686 001 0138, kuras sastāvā ir 2 (divas) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5686 001 0063 platībā 2,15 ha un ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0172 platībā 0,63
ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Silarāji”, Salas pagastā, Salas novadā nosacīto cenu 3101,57
EUR (trīs tūkstoši viens simts viens euro 57 centi).
3. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt minētā īpašuma
atsavināšanu un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu - “Silarāji”, Salas pagastā, Salas
novadā, kadastra Nr. 5686 001 0138, S.Ā. par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.
8.
Lēmums Nr.94
Par ģimenes atbalsta centra "Saulstari" reorganizācijas plāna apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada 23.marta lēmumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva,
Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros SIA „AC Konsultācijas” izstrādāto ģimenes
atbalsta centra "Saulstari" reorganizācijas plānu tā pašreizējā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Turpināt darbu pie ĢAC "Saulstari" reorganizācijas plāna informācijas precizēšanas, uzticot to
Salas novada pašvaldības un ĢAC "Saulstari" atbildīgajām personām.
3. Informāciju nepieciešams precizēt par:
3.1. izvēlēto bērnu aprūpes pakalpojumu – pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo platību,
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajiem darbiniekiem – skaitu, slodzēm, aprūpes organizācijas
formu -, ēkas reorganizācijai nepieciešamo finansējuma apmēru;
3.2. reorganizācijas risinājumu attiecībā uz ĢAC "Saulstari" esošo ēku turpmāku izmantošanu citu
sociālo pakalpojumu attīstībai - pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo platību un ēkas
reorganizācijai nepieciešamo finansējumu.
9.
Lēmums Nr.95

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora Jura Boķa
2017.gada 20.marta iesniegumu par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Ģimenes atbalsta centrā
“Saulstari” nometņu un plenēru dalībnieku ēdināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ēdināšanas izmaksas Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari” nometņu un plenēru dalībnieku
ēdināšanai šādi:
1.1. brokastis – 1,10 EUR;
1.2. pusdienas – 2,00 EUR;
1.3. launags – 1,00 EUR;
1.4. vakariņas 1,00 EUR;
1.5. naksniņas – 0,50 EUR.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktors Juris Boķis.
10.
Lēmums Nr.96
Par telpu nomas maksu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora Jura Boķa
2017.gada 16.marta iesniegumu par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” telpu, kuras plānotas izmantot
nometņu rīkošanai un nakšņošanai, nomas maksu apstiprināšanu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a),b) apakšpunkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), pašvaldības
dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punkts nosaka, ka šo noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja
valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisko personu manta tiek iznomāta kultūras, izglītības,
zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta,
pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu
cenrādi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a), b)
apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva,
Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.aprīli noteikt maksu par telpām Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”, “Līkumi”,
Sēlpils pagastā, Salas novadā, šādi:
1.1. būves kadastra apzīmējums 56900030074001, telpu (telpa Nr.24, 25, 26, 27, 28, 29) komplekss
13 EUR/diennaktī bez pievienotās vērtības nodokļa;
1.2. būves kadastra apzīmējums 56900030074006, telpu (telpa Nr. 1, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18) komplekss 15 EUR/diennaktī bez pievienotās vērtības nodokļa;
2. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi.

3. Līgumus par lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu pašvaldības vārdā slēdz Ģimenes atbalsta centra
“Saulstari” direktors.

11.
Lēmums Nr.97
Par finansiālu atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi leģionāru atceres sarīkojuma organizatoru, t.i. Krustpils
novada Kūku pagasta kultūras nama vadītājas D.B., darba grupas vadītāja G.K. un biedrības
“DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ” Jēkabpils nodaļas vadītāja E.O. 2017.gada 23.februāra kopīgo
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 200 EUR apmērā leģionāru atceres sarīkojumam.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2013.gada 16.martā plkst.18.00 Krustpils kultūras namā Krustpils novada pašvaldība rīko
leģionāru atceres sarīkojumu;
2) leģionāru atceres sarīkojumā piedalās Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils reģiona novadu apzinātie
leģionāri un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe,
Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads
Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt leģionāru atceres sarīkojuma organizēšanu un piešķirt 200 EUR (divi simti euro).
2. Naudu ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr.90009118116, norēķinu kontā Nr.:
LV55UNLA0050014323075, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.
12.
Lēmums Nr.98
Par pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa Caetano Salvado atsavināšanu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldībai piederošās
kustamās mantas - pasažieru autobusa Caetano Salvado atsavināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2016.gada 31.marta Salas novada domes sēdē (protokols Nr.3, 3.punkts) tika pieņemts lēmums
Nr.83 “Par pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa Caetano Salvado atsavināšanu”, ar
kuru tika nolemts uzsākt Salas novada pašvaldības īpašumā esošā pasažieru autobusa Caetano
Salvado ar valsts reģistrācijas Nr. GV9641 novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju,
Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai noteikt pasažieru autobusa Caetano
Salvado nosacīto cenu;
2) 2016.gada 18.aprīlī tehniskais eksperts M.Avotiņš veica Salas novada pašvaldībai piederošā
pasažieru autobusa Caetano Salvado, šasijas Nr. TWO43BB5000001683, valsts reģistrācijas Nr.
GV9641, izlaiduma gads 2000 (turpmāk tekstā – pasažieru autobuss Caetano Salvado), novērtēšanu,
pasažieru autobusa tirgus vērtība noteikta 5 500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi) ar
PVN 21 %;
3) pasažieru autobusa Caetano Salvado atlikusī bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem
uz 01.05.2016. bija 9960,00 EUR. 18.05.2016. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas

komisija noteica pasažieru autobusa Caetano Salvado nosacīto cenu 9960,00 EUR (deviņi tūkstoši
deviņi simti sešdesmit euro);
4) 2016.gada 26.maija Salas novada domes sēdē (protokols Nr.5, 7.punkts) tika pieņemts lēmums
Nr.152 “Par pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa Caetano Salvado atsavināšanu”,
nolemjot atsavināt Salas novada pašvaldības īpašumā esošo pasažieru autobusu Caetano Salvado,
pārdodot to izsolē, apstiprinot pasažieru autobusa Caetano Salvado nosacīto cenu - 9960,00 EUR
(deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 00 centi), nosakot, ka tā ir izsoles sākumcena. Uz
26.05.2016. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punkts noteica, ka nosacītā
cena ir kustamās mantas vērtība, kas noteikta, ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc
grāmatvedības uzskaites datiem /Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma redakcija līdz
14.07.2016./;
5) uz pasažieru autobusa Caetano Salvado pirmo izsoli reģistrēties varēja līdz 29.06.2016.
(ieskaitot), plkst.16.00, izsole bija paredzēta 30.06.2016., plkst.13.00. Neviens pretendents izsoles
termiņā nepieteicās;
6) 2016.gada 16.jūnija likums “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” /LV,
125 (5697), 01.07.2016./ likums stājas spēkā ar 2016.gada 15.jūliju: Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma l.panta 6.punks tiek izteikts jaunā redakcijā:
“nosacītā cena – (…..) kustamās mantas vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās
atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem”;
7) pasažieru autobusa Caetano Salvado atlikusī bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem
uz 31.03.2017. ir 4979,80 EUR, uz 30.04.2017. 4481,78 EUR;
8) SIA “GBC”, juridiskā adrese: Elijas 17-2, Rīga, LV-1050, tehniskais eksperts Arvis Čakāns,
sertifikāta Nr. AA-328, autobusa Caetano Salvado, valsts reģistra Nr. GV-9641 (kas ir līdzīga
aprīkojuma un tehniskā stāvokļa autobusa faktiskā tirgus cena Latvijas Republikā) tirgus
realizācijas faktiskā vērtība 2017.gada janvārī ir noteicis 1800 EUR (ar PVN). Transportlīdzekļa
novērtējums veikts, pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likvidāti uz
novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijā. Vērtējot pieņemts, ka ir virkne sekojošu
apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību: virsbūvei – krāsojums saskrāpēts, sānu paneļi,
rāmis – korozija, durvju sliekšņi – korozija, priekšējais vējstikls - saskrāpēts, riepas nodilušas –
70%, nav TA;
9) pasažieru autobusam Caetano Salvado transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate beigusies
04.01.2016. un 2016., 2017.gadā tā nav veikta, autobuss nav nepieciešams Salas novada pašvaldībai
un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, tas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī: pasažieru autobuss ir
nolietojies, ekspluatācijas un servisa izmaksas, lai pasažieru autobusu 2017.gadā sagatavotu
transportlīdzekļu valsts tehniskajai apskatei, kā arī tās ikgadējais remonts saistīts ar lieliem finanšu
ieguldījumiem, kuri nav pašvaldībai finansiāli izdevīgi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 3.panta pirmās
daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 6.panta otro, trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto, sesto,
septīto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, 15.pantu, 32.panta pirmās
daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot otro izsoli pasažieru autobusam Caetano Salvado ar valsts reģistrācijas Nr. GV9641,
nosakot izsoles sākumcenu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
2. Apstiprināt pasažieru autobusam Caetano Salvado ar valsts reģistrācijas Nr. GV9641 izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu uz 7 lp.
3. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai veikt pasažieru autobusam
Caetano Salvado ar valsts reģistrācijas Nr. GV9641, otro izsoli.
4. Sludinājumu par pasažieru autobusa Caetano Salvado ar valsts reģistrācijas Nr. GV9641 otro
izsoli publicēt laikrakstā „Brīvā Daugava”, informatīvajā izdevumā “Salas Novada Vēstis” un Salas
novada pašvaldības mājaslapā.

13.
Lēmums Nr.99
Par pārstāvja deleģēšanu Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomē
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par pārstāvja deleģēšanu no Salas novada
Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomē.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kā Strūves ģeodēziskā loka oficiālais mantojuma
vietas pārvaldnieks Latvijā, nolūkā izveidot Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības
padomi (turpmāk – Padome), lai veicinātu valsts institūciju un pašvaldību sadarbību un lēmumu
pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Strūves ģeodēziskā loka aizsardzību, saglabāšanu un
attīstību, aicina Salas novada pašvaldību deleģēt savu pārstāvi darbam Padomē atbilstoši Padomes
Nolikuma projektā (pielikumā) noteiktajam pārstāvju skaitam;
2) vienlaikus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra lūdz izskatīt Padomes nolikuma projektu,
un sniegt atbildi par iespējamajiem redakcionāliem labojumiem, vai arī saskaņojumu pašreizējai
redakcijai;
3) Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija,
kuras darbības mērķis ir veicināt valsts institūciju un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu
jautājumos, kas attiecas uz Strūves ģeodēziskā loka aizsardzību, saglabāšanu un attīstību;
4) saskaņā ar Padomes Nolikuma 2.punktu, Padomi veido 17 locekļi, no kuriem 1 pārstāvis ir no
Salas novada;
5) sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne ir piekritusi pārstāvēt Salas
novada intereses Padomē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni pārstāvēt Salas novadu
Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomē.
2. Saskaņot Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes nolikumu (pielikumā uz 2
lp).
14.
Lēmums Nr.100
Par finansiālu atbalstu psihosociālās rehabilitācijas centra “Spēka Avots” rekonstrukcijai un
izveidei
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par finansiālu atbalstu psihosociālās
rehabilitācijas centra “Spēka Avots” rekonstrukcijai un izveidei onkoloģiskajiem pacientiem un
viņu tuviniekiem Dignājā, Jēkabpils novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, reģistrācijas Nr. 40008087144, juridiskā
adrese Liepu aleja 11, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads 23.03.2017. ir iesniedzis Sēlijas
novadu apvienības priekšsēdētājai I.Sproģei, Salas novada domei lūgumu atbalstīt psihosociālās
rehabilitācijas centra “Spēka Avots” rekonstrukciju un izveidi Dignājā, Jēkabpils novadā
onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem;
2) 2009.gadā biedrība “Dzīvības koks” nāca klajā ar iniciatīvu: katram pacientam pēc vēža
ārstēšanas būtu nepieciešama psihosociālā rehabilitācija, ja viņš uzskata to par nepieciešamu;
3) biedrība, piesaistot, ziedotājus, projektu līdzekļus, kopš 2009.gada ir īstenojusi 21 psihosociālās
rehabilitācijas programmu, kurā piedalījušies vairāk nekā 500 cilvēku no Latvijas;
4) 2017.gadā pēc sadarbības ar kampaņu “Dod 5”, tika īstenota 21 programma gada ietvarā;

5) rehabilitācijas programmās kā lektori piedalās sociālie darbinieki, onkologi, psihoterapeiti,
fizioterapeiti, imunologi un citi speciālisti, kas sniedz vispusīgu informāciju par slimību, palīdz tikt
galā ar negatīvajām emocijām, dusmām un aizvainojumu, un arī saprast, kā turpināt dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi;
6) psihosociālā rehabilitācijas ieviesējs būs Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības
koks”, pakalpojuma sniegšanas vieta – Jēkabpils novada Dignājā, Dignājas muižā, pakalpojuma
saņēmējs – onkoloģiskie pacienti un viņu tuvinieki;
7) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 35.punkts nosaka, ka psihosociāla
rehabilitācija — sociālās rehabilitācijas virziens, kurš attiecas uz personu un tās ģimeni un kura
mērķis ir nodrošināt atbalstu psihosociālo problēmu risināšanā;
8) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 21.1 panta pirmā daļa nosaka, ka:
Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesības saņemt šādām personām, kurām nepieciešams
atbalsts psihosociālo problēmu risināšanā, ja šīs problēmas apgrūtina to iekļaušanos sabiedrībā:
1) personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība,
atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam un ģimenes ārsta atzinumam;
2) vienam šīs daļas 1.punktā minētās personas izraudzītam tuviniekam, ja persona un tuvinieks
norāda uz nepieciešamību pakalpojumu saņemt kopā un šo nepieciešamību pamato attiecīgā
onkoloģiskā slimība;
3) bērnam, kuram saskaņā ar ārstu konsīlija lēmumu nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu
vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6., 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 21.1 pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada
23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt psihosociālās rehabilitācijas centra “Spēka Avots” rekonstrukciju un izveidi Dignājas
muižā, Dignājā, Jēkabpils novadā, onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem un piešķirt 800
EUR (astoņi simti euro).
2. Naudu ieskaitīt Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks”, reģistrācijas Nr.
40008087144, norēķinu kontā Nr.: LV33HABA0551011517688, banka: AS “Swedbank”, kods:
HABALV22.
15.
Lēmums Nr.101
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
(I.Pastare)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes
2017.gada 17.marta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmo daļu, 42.pantu, Nolikuma „Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā” 2.3.
punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7
(Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads
Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei apmaksātu papildatvaļinājuma 10 (desmit) darba
dienas no 2017.gada 3.aprīļa līdz 18.aprīlim (ieskaitot) par darba laika periodu no 2015.gada 1.jūlija
līdz 2016.gada 30.jūnijam.
3. Domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētājas
vietniece Inga Pastare, darba samaksu par pienākumu pildīšanu noteikt 30% apmērā no
priekšsēdētājas mēneša amatalgas.
16.

Lēmums Nr.102
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.L., dzīvo svītrots, 2017.gada 4.janvāra iesniegumu ar
lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā Salas novada Salas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem Daugavā
(arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.L., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Salas novada Salas pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to Salas novada
pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka A.L. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.
17.
Lēmums Nr.103
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.S., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2017.gada 15.februāra
iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas
novada Sēlpils pagasta teritorijā.

Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem Daugavā
(arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J.S., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada
Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem,
nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to Salas novada
pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka J.S. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.
18.
Lēmums Nr.104
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi G.K., dzīvo svītrots, 2017.gada 25.janvāra iesniegumu ar
lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils
pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”

Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem Daugavā
(arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt G.K., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada
Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem,
nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to Salas novada
pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka G.K. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.
19.
Lēmums Nr.105
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi E.V., dzīvo svītrots, 2017.gada 19.janvāra iesniegumu ar
lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils
pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem Daugavā
(arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt E.V., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada
Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem,
nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to Salas novada
pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka E.V. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.
20.
Lēmums Nr.106
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi E.M., dzīvo svītrots, 2017.gada 25.janvāra iesniegumu ar
lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils
pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem Daugavā
(arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai

nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt E.M., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada
Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem,
nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to Salas novada
pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka E.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.

21.
Lēmums Nr.107
Par atļauju sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.D., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2017.gada 17.februāra
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju zvejošanai ar tīklu Vīķu ezerā, Salas novada Sēlpils pagasta
teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kartību” 14.punkts nosaka: “Rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas
tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība
fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un,
ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgas pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”,
Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, ņemot
vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis,

Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt A.D., personas kods svītrots, rūpnieciskās zvejas tiesības (pašpatēriņa zvejai) Vīķu
ezerā Sēlpils pagastā Salas novadā, 2017. gada zvejas sezonā zvejošanai ar 30 m garu tīklu.
2. Noteikt gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 17,10, ieskaitot to Salas novada pašvaldības,
reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.

22.
Lēmums Nr.108
Par atļauju sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.P., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2017.gada 17.februāra
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju zvejošanai ar tīklu Vīķu ezerā, Salas novada Sēlpils pagasta
teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kartību” 14.punkts nosaka: “Rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas
tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība
fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un,
ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgas pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”,
Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, ņemot
vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis,
Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt A.P., personas kods svītrots, rūpnieciskās zvejas tiesības (pašpatēriņa zvejai) Vīķu ezerā
Sēlpils pagastā Salas novadā, 2017.gada zvejas sezonā zvejošanai ar 30 m garu tīklu.
2. Noteikt gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 17,10 (septiņpadsmit euro 10 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.
23.

Lēmums Nr.109
Par nekustamā īpašuma „Skārdiņi” Salas pagastā, sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA „CMC LAND”, reģistrācijas Nr.45403036157,
juridiskā adrese „Oši”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5212, 2017.gada 13.marta
iesniegumu par zemes gabalu atdalīšanu un adreses/nosaukuma piešķiršanu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Skārdiņi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no
divpadsmit atsevišķām zemes vienībām svītrots (platība 9,47 ha), svītrots (platība 2,75 ha), svītrots
(platība 0,97 ha), svītrots (platība 2,56 ha), svītrots (platība 12,74 ha), svītrots (platība 2,96 ha),
svītrots (platība 4,9 ha), svītrots (platība 2,5 ha), svītrots (platība 2,2 ha), svītrots (platība 6,7 ha),
svītrots (platība 1,8 ha) un svītrots (platība 30,3 ha) kopplatībā 79,85 ha, šādai nekustamā īpašuma
sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu;
2) SIA „CMC LAND” lūdz atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Skārdiņi”, zemes vienības ar
sekojošiem kadastra apzīmējumiem:
- svītrots (platība 0,97 ha), svītrots (platība 2,56 ha), svītrots (platība 12,74 ha), svītrots (platība
2,96 ha), kopplatībā 19,23 ha un piešķirt atdalāmajām zemes vienībām nosaukumu „Gudru pļavas”,
Salas pagasts, Salas novads un zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība;
- svītrots (platība 4,9 ha), svītrots (platība 2,5 ha), svītrots (platība 2,2 ha), svītrots (platība 6,7 ha),
svītrots (platība 1,8 ha) un svītrots (platība 30,3 ha), kopplatībā 48,40 ha un piešķirt atdalāmajām
zemes vienībām nosaukumu „Apalīši”, Salas pagasts, Salas novads un zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecība.
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 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta
sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns,
Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „CMC LAND”, reģistrācijas Nr.45403036157, juridiskā adrese „Oši”, Ābeļu
pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5212, sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai
detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Skārdiņi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs
svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem svītrots (platība 0,97 ha),
svītrots (platība 2,56 ha), svītrots (platība 12,74 ha), svītrots (platība 2,96 ha), kopplatībā 19,23 ha
jaunu nosaukumu „Gudru pļavas”, Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101).
3. Piešķirt atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem svītrots (platība 4,9 ha), svītrots
(platība 2,5 ha), svītrots (platība 2,2 ha), svītrots (platība 6,7 ha), svītrots (platība 1,8 ha) un svītrots
(platība 30,3 ha), kopplatībā 48,40 ha jaunu nosaukumu „Apalīši”, Salas pagasts, Salas novads,
zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101).
4. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta.

24.
Lēmums Nr.110
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Salas pagastā,
sadalīšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, pilnvarnieka
S.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots
sadalīšanu, atdalot zemesgabalu apmēram 3,9 ha platībā. Iesniegumam pievienota zemes vienības
sadalīšanas skice.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sastāvā ir 1
(viena) zemes vienība 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu svītrots;
1. Saskaņā ar informāciju no VZD NĪVKIS zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots ir
apbūvēta zemes vienība, uz tās atrodas dzīvojamā māja un 4 (četras) palīgceltnes;
2) 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un
2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”” (stājies spēkā 2010.gada
8. septembrī) Salas pagasta teritorijas plānojuma 9.6 nodaļā “lauksaimniecībā izmantojamās zemes”
noteikts, ka jaunveidojamo zemes gabalu minimālā teritorijas platība ir 2 ha;
3) Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punktā noteikts, ka “Ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu
zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes
vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja tiek
nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem
izveidotās zemes vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumam vai
lokālplānojumam”.
Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina
zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc
saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma
objekti;
8.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes
ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”:
11.2.punktā noteikts, ka “ vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus
atbilstoši šo noteikumu 13. punktam vai pieprasa projekta izstrādes nosacījumus no šo noteikumu
14. punktā norādītajām institūcijām (turpmāk – saskaņošanas institūcijas), apkopo tos un,
papildinot ar šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, izsniedz ierosinātājam. Ja
normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes
nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu”;
13.punktā noteikts, ka ”. Vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda:
13.1. prasības atbilstoši šo noteikumu 34. punktam par projekta grafiskās daļas izstrādei
izmantojamo kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta mērķi un
apbūves blīvumu, ja nepieciešams;
13.2. projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem;
13.3. informāciju par projekta izstrādes nosacījumu pieprasīšanu no saskaņošanas institūcijām,
norādot ierosinātāja iesniegumā minēto projekta izstrādes mērķi un iecerēto rīcību ar zemes
vienību, ja vietējā pašvaldība nepieprasa no saskaņošanas institūcijām nosacījumus;
13.4. citas institūcijas, kas nav minētas šo noteikumu 14. punktā un 21.1. un 21.2. apakšpunktā un
no kurām pieprasāmi projekta izstrādes nosacījumi vai ar kurām nepieciešams papildus saskaņot
projekta grafisko daļu, ja projekta risinājumi skar to intereses;

13.5. informāciju par tām vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām
(aizsardzības zonām), kuru attēlošana nebija iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;
13.6. prasību par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem, ja projekta saskaņošana var
novērst iespējamos strīdus, izņemot Zemes ierīcības likuma 18. panta otrajā daļā minētos
gadījumus;
13.7. papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam
un detālplānojumam, ja nepieciešams.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta
pirmās daļas 3.punktu un „Zemes ierīcības likuma” 5.panta pirmo daļu un 8.panta pirmās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.2 un 13.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas
2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris
Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot A.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Pumpuri”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu svītrots, sadalīšanai, atbilstoši lēmumam pievienotajam sadalīšanas
zīmējumam un nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei.
25.
Lēmums Nr.111
Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes
vienībai un būvēm Salas novada Salas pagastā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 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”.
Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”:
28.punktā noteikts, ka „lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai pašvaldības
kompetentā institūcija norāda:
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;
28.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;
28.3. ēkas un ar to funkcionāli saistīto ēku, apbūvei paredzētas zemes vienības un telpu grupas
kadastra apzīmējumu, ja tāds ir”.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 28.punktu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots un jaunbūvēm adresi „Putnukalni 20”, Putnukalni, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230.

26.
Lēmums Nr.112
Par adreses piešķiršanu Salas novada Sēlpils pagastā
(J.Balodītis)

Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adreses piešķiršanu telpu grupām Salas
novada Sēlpils pagastā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 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”.
Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”:
28.punktā noteikts, ka „lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai pašvaldības
kompetentā institūcija norāda:
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;
28.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;
28.3. ēkas un ar to funkcionāli saistīto ēku, apbūvei paredzētas zemes vienības un telpu grupas
kadastra apzīmējumu, ja tāds ir”.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 28.punktu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5690 003 0078, „Līkumi 1”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232, telpu grupām adresi „Līkumi 1”- 1; „Līkumi 1”- 2; „Līkumi 1”- 3; „Līkumi 1”- 4, Sēlpils pagasts, Salas novads,
LV-5232.
27.
Lēmums Nr.113
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA „Tele 2”, reģistrācijas Nr.40003272854, juridiskā
adrese Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, ieviešanas daļas vadītāja M.D. 2017.gada 2.marta iesniegumu
par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0200.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0200 „Dāburu Tornis”, Sēlpils pagastā, Salas
novadā, platībā 0,72 ha, piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) uz zemes vienības atrodas SIA „Tele 2” piederoša mobilo telekomunikāciju bāzes stacija.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktā noteikts, ka „Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas
personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju”;
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”;
7.2 punktā noteikts, ka „Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā,
ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā
28 euro gadā”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 4., 6.2 un 7.2 punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna

Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Tele 2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, juridiskā adrese Dēļu iela 5, Rīga, LV1004, zemes vienību 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0200, „Dāburu Tornis”,
Sēlpils pagastā, Salas novadā, uz laiku 10 gadi, zemes lietošanas mērķis - Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve, NĪLM kods 1201, nomas maksa – 671,60 euro gadā.
2. Juristei Zandai Daņilovai sagatavot zemes nomas līgumu.

28.
Lēmums Nr.114
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
(J.Balodītis, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA „Miķelāni bekons”, reģistrācijas Nr. 48503015657,
juridiskā adrese „Ošlejas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, LV-3717, valdes priekšsēdētāja
I.S. 2017.gada 2.marta iesniegums par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5686 011 0129.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 011 0129, Salas pagastā, Salas novadā, platībā 0,37
ha, piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) zemes vienība tiks izmantota kā autostāvvieta Miķelānu cūku kompleksa vajadzībām;
3) 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” 4.punktā noteikts, ka „Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas
personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju”;
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”;
7.2 punktā noteikts, ka „Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā,
ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā
28 euro gadā”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 4., 6.2 un 7.2 punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Miķelāni bekons”, reģistrācijas Nr. 48503015657, juridiskā adrese „Ošlejas”,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, LV-3717, zemes vienību 0,37 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5686 011 0129 Salas pagastā, Salas novadā, uz laiku 10 gadi, zemes lietošanas mērķis
- lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101), nomas maksa – 28 euro gadā.
2. Juristei Zandai Daņilovai sagatavot zemes nomas līgumu.
29.
Lēmums Nr.115

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi P.Z. (P.Z.), deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots,
2017.gada 22. februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0450,
platība 0,036 ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0450 (starpgabals) piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) zemes vienība ir nekopta, aizaugusi;
3) 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:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
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” 6.1 un 18.3 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite,
Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt P.Z., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
5686 002 0450, platība 0,036 ha, uz laiku 5 gadi (bez apbūves tiesībām), zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības
kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
30.
Lēmums Nr.116
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi T.B., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
15.marta iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0183, platība 0,06 ha,
iznomāšanu uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0183 (starpgabals) piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) zemes vienība robežojas ar T.B. piederošo nekustamo īpašumu “svītrots”, zemes vienība ir
nekopta, aizaugusi;
3) 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:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,

platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
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” 6.1 un 18.3 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite,
Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt T.B., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
5686 005 0183, platība 0,06 ha, uz laiku 5 gadi bez apbūves tiesībām), zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības
kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.

31.
Lēmums Nr.117
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.A., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, un J.A.,
deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada 27.februāra iesniegumu par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 5690 005 0189 (9,7 ha) un 5690 005 0219 (1,1 ha) „Vītoliņi” 10,8 ha
kopplatībā iznomāšanu uz laiku 10 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība 9,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0189 „Vītoliņi” piekrīt Salas
novada pašvaldībai;
2) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0189 atrodas J.A. un J.A. piederoša
dzīvojamā māja un 1 (viena) palīgēka “svītrots”, Sēlpils pag., Salas nov., iegūtas saskaņā ar
Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedumu;
3) zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0219 „Vītoliņi” piekrīt Salas
novada pašvaldībai;
4) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0219 atrodas J.A. un J.A. piederoša
dzīvojamā māja un 1 (viena) palīgēka “svītrots”, Sēlpils pag., Salas nov., iegūtas saskaņā ar
Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedumu;
5) J.A. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
6) ar J.A. noslēgts Lauku apvidus Zemes nomas līgums līdz 2021.gada 30.maijam.
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
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
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt ar J.A., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, un J.A., deklarētā dzīvesvietas adrese
svītrots, zemes nomas līgumu par zemes vienību kadastra apzīmējumu 5690 005 0189 (9,7 ha) un
5690 005 0219 (1,1 ha) „Vītoliņi” 10,8 ha kopplatībā iznomāšanu uz laiku 10 gadi, zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu.
32.
Lēmums Nr.118
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi F.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
23.februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5686 002 0508 „D/s Automobīlists Nr.5/4-70 “ iznomāšanu uz nenoteiktu laiku.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0508 „D/s Automobīlists Nr.5/4-70” piekrīt
Salas novada pašvaldībai;
2) F.K. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) ar F.K. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzies 2017. gada 27.martā;
4) uz zemes vienības atrodas F.Koļesņikovas mājsaimniecībai piederoša dārza māja.
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
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
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar F.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0508 „D/s
Automobīlists Nr.5/4-70” Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10 gadi, zemes
lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), nomas maksa – 0,5 %
no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu.
33.
Lēmums Nr.119
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi P.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
13.marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5686 002 0490 „D/s Automobīlists Nr.5/4-52 “ iznomāšanu uz 10 gadiem.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0490 „D/s Automobīlists Nr.5/4-52” piekrīt
Salas novada pašvaldībai;
2) P.S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) ar P.S. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzies 2017. gada 20.martā;
4) uz zemes vienības atrodas P.S. mājsaimniecībai piederoša dārza māja.
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
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
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar P.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības 0,06 haplatībā ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0490 „D/s
Automobīlists Nr.5/4-52” Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10 gadi, zemes
lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), nomas maksa – 0,5 %
no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu.
34.
Lēmums Nr.120
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.Dz., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
10.marta iesniegumu par atteikšanos no nomas platības Salas novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā “Jaungaidāni”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar 2017. gada 31.martu ar V.DZ., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Zemes
nomas līgumu par zemesgabala 0,20 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009
0231 “Jaungaidāni”, Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu.
35.
Lēmums Nr.121
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
10.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt personīgās palīgsaimniecības vajadzībām zemesgabalu
0,20 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 “Jaungaidāni”, Salas
pagastā, Salas novadā.
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:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam – 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 6.1 un 18.1 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite,
Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) ,
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt J.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemesgabalu 0,20 ha platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 “Jaungaidāni”, Salas pagastā, Salas novadā uz
laiku 5 gadi personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 %
no zemes vienības kadastrālās vērības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
36.
Lēmums Nr.122
Par grozījumiem Salas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par adreses
precizēšanu Sēlpils pagastā, Salas novadā”
(J.Balodītis, I.Gādmane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru
kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” , ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Bite balsošanā nepiedalās, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Salas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā (protokols Nr.13,19.punkts) „Par
adreses precizēšanu Sēlpils pagastā, Salas novadā” 1.punktu šādā redakcijā:
“Precizēt adresi, dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums svītrots, un funkcionāli saistītām
palīgēkām, kadastra apzīmējumi svītrots, svītrots, svītrots, svītrots, svītrots un svītrots, kas atrodas

uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, nosakot adresi - „Ābeļu Putniņi”, Sēlpils
pagasts, Salas novads, LV-5232.”
37.
Lēmums Nr.123
Par saistošo noteikumu precizēšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldības 2017.gada
23.februāra saistošo noteikumu Nr.2017/2 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”
precizēšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi
Salas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.2017/2 “Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma
rakstā vai apliecinājuma kartē” (turpmāk – saistošie noteikumi) un izsaka tālāk minētos iebildumus:
1.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 181.3. un 183.8.apakšpunktu norādē, uz kāda normatīvā akta pamata
saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai Ministru kabineta
noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos noteikumus.
Pilnvarojums norādāms tikai tādā apjomā, kādā pašvaldība to izmantojusi. Līdz ar to no saistošo
noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, ņemot vērā, ka minētā norma neparedz pilnvarojumu pašvaldībai izdot
konkrētos saistošos noteikumus;
1.2. atbilstoši likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktam pašvaldības domes
kompetencē ir pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu. Likuma ”Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkts pilnvaro pašvaldības domi savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības
ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar minētā likuma 10.panta trešo daļu
vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas
kārtība, ar nodevām apliekamie objekti, likmes, atbrīvojumi un atvieglojumi, kā arī citas prasības,
kuras paredz citi likumi un Ministru kabineta noteikumi. Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 3.punktam nodevas uzliek saskaņā ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem tikai
likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem. Ārējie
normatīvie akti neparedz nodevu uzlikšanu par būvatļaujas pagarināšanu, pārreģistrāciju vai
jebkādu grozījumu veikšanu tajā. Turklāt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 18.panta pirmajai
daļai administratīvais process iestādē privātpersonai ir bez maksas, ja likumā nav noteikts citādi.
Izņēmums šinī gadījumā ir noteikts likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
10.punktā, un neskaidrību gadījumā tas ir tulkojams sašaurināti. Šādu viedokli ir paudusi arī
Ekonomikas ministrija. Līdz ar to, saistošo noteikumu 3.punktā ir svītrojami vārdi “vai
būvuzņēmēja maiņu”.
2) Ņemot vērā augstāk minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz precizēt
saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās
daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.¹ punktu, Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.3. un
183.8.apakšpunktu. ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta

Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus precizējumus Salas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2017/2 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”:
1.1. svītrot tiesiskajā pamatojumā aiz vārdiem “likuma “Par pašvaldībām”” skaitli un vārdus
“14.panta trešo daļu”;
1.2. svītrot 3.punktā vārdus “vai būvuzņēmēja maiņu”.
2. Precizētos Salas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.2017/2 “Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
38.
Lēmums Nr.124
Par īres līguma pārslēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.J., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2016.gada 7.decembra
iesniegumu ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īres līgumu
uz viņas vārda.
Izskatot jautājumu, konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri bija noslēgts
ar I.J. vīru V.J. uz nenoteiktu laiku;
2) V.J. ir miris;
3) minētajā dzīvoklī deklarēti pilngadīgie M.J. un J.J., kuri piekrīt, ka dzīvojamās telpas īres līgums
tiek pārslēgts uz mātes I.J..
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā noteikts, ka „Īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.J., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz nenoteiktu laiku.
39.
Lēmums Nr.125
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.T., personas kods svītrots, 2017.gada 22.marta
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri noslēgts ar
V.T. līdz 2016.gada 31.decembrim;
2) V.T. nav parāda SIA “Vīgants”
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
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.T., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots,Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.

40.
Lēmums Nr.126
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.G., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2017.gada 16.februāra
iesniegumu ar lūgumu atļaut uzstādīt skursteni dzīvoklim svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamā māja Biržu ielā 10, Birži, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta centralizētai
apkurei;
2) dzīvoklis svītrots, Salas pagastā, Salas novadā pieder M. G..
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 2009. gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut M.G. projektēt un ierīkot individuālās (malkas) apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu
dzīvoklim svītrots irži, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Apkures sistēmas un dūmvada ierīkošanas darbus saskaņot ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju
SIA „Vīgants”.
3. M.G. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
41.
Lēmums Nr.127
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.V., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2017.gada 16.februāra
iesniegumu ar lūgumu atļaut uzstādīt skursteni dzīvoklim Biržu ielā 10-10, Birži, Salas pagastā,
Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamā māja Biržu ielā 10, Birži, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta centralizētai
apkurei;
2) dzīvoklis svītrots, Salas pagastā, Salas novadā ir Salas novada pašvaldības valdījumā.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 2009. gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.V. projektēt un ierīkot individuālās (malkas) apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu
dzīvoklim svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.

2. Apkures sistēmas un dūmvada ierīkošanas darbus saskaņot ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju
SIA „Vīgants”.
42.
Lēmums Nr.128
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
24.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo centrālo apkures sistēmu un uzstādīt
dūmvadu un veikt pārbūves darbus (nomainīt logus, ārdurvis, iekšdurvis, santehniku,
elektroinstalāciju) viņai piederošajā dzīvoklī svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 9, Birži, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvoklis svītrots, Salas pagastā Salas novadā kadastra Nr. svītrots pieder I.K., īpašuma tiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā 2016.gada 20.decembrī;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana un dzīvokļa pārbūve nekustamajā īpašumā
- dzīvoklī svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 900 2489,
nav pretrunā ar 2009. gada 30. septembrī apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Salas novada
teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada
teritorijas plānojumiem”” (stājies spēkā 2010.gada 8. septembrī) Salas pagasta teritorijas plānojuma
9.11 nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu un 2009. gada 30.septembra saistošiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, projektēt un ierīkot individuālo centrālo
apkures sistēmu, uzstādīt dūmvadu un veikt pārbūves darbus dzīvoklim svītrots, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. I.K. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
43.
Lēmums Nr.129
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi S.Ģ., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
3.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkuri un uzstādīt skursteni viņai
piederošajā dzīvoklī svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 1, Birži, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvoklis svītrots, Salas pagastā Salas novadā kadastra Nr. svītrots pieder S.Ģ., īpašuma tiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā 2017.gada 6.martā;
3) individuālās apkures ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvoklī svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 900 2489, nav pretrunā ar 2009. gada 30. septembrī
apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada

25.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”” (stājies spēkā 2010.gada
8. septembrī) Salas pagasta teritorijas plānojuma 9.11 nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu un 2009. gada 30.septembra saistošiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
23.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut S.Ģ., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, projektēt un ierīkot individuālo apkures
sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklim svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. S.Ģ. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.

44.
Lēmums Nr.130
Par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba
organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Brīvprātīgā darba likuma
3.panta 2.punktu, 4.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, trešo, ceturo daļu, 73.panta pirmās daļas
1.punktu, 76.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Juris Balodītis, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvlads Stalidzāns) , PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu“Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada
pašvaldībā”.

Nākošā kārtēja domes sēde 2017.gada 27.aprīlī
Sēdi slēdz: plkst.15.04

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/

I.Sproģe 31.03.2017.

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

I.Rēķe 31.03.2017.

