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Izpilddirektora ziņojums par paveikto augusta mēnesī
Par J.Bites Salas novada domes deputāta pilnvarām
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Par izmaiņām Salas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā
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Par saistošo noteikumu „Salas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
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Par deleģēšanas līguma slēgšanu
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Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Passat atsavināšanu 251
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ošānu ielā 14-3 atsavināšanu un nosacītās 252
cenas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “D/s Indrāni Nr.5/2-7”, Salas 253
pagastā atsavināšanu
Par Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu 254
atalgojumu 2016./2017.gada sezonā
Par atļauju nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
255
Par atļauju nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
256
Par finansējumu
biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektam 257
“Simtgades bērni”
Par L.Ā. ieceri grāmatas izdošanai
258
Par piekrišanu grozīt administratīvās teritorijas robežu starp Jēkabpils pilsētas 259
pašvaldību un Salas novada pašvaldību
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
260
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
261
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
262
Par adrešu maiņu Salas novadā
263
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
264
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
265
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
266
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sēlpils pagastā
267
Par nekustamā īpašuma „starpgabali” Salas pagastā, sadalīšanu
268
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
269
Par īres līguma pagarināšanu
270

26.

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
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Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Agnese
Karaseva, nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda
Gādmane, sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste Jolanta Grandāne
Laikraksta “Jaunais Vēstnesis” ārštata korespondente Ligita Ābolniece.
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 26 punktiem.
1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto augusta mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu notika tikšanās Ošānu ciemā ar AS “Latvijas Valsts
ceļi”, SIA “Jēkabpils Autobusu parks” un Autotransporta direkcijas pārstāvjiem par autobusu
pieturas izveidošanu Ošānos.
2. Salā pie daudzdzīvokļu mājām Viesturu ielā 1, 6, 9 uzstādīti PVC ātruma slāpētāji.
3. Notika izglītības iestāžu pieņemšana jaunajam mācību gadam, iestādēs veikti kosmētiskie remonti.
Visas mācību iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam.
4. Noslēgušies iepirkumi: “Tilta pār Sakas upi pašvaldības autoceļa S1 Skudras – Galejas – Leicāni
deformācijas šuvju un asfaltbetona seguma nomaiņa uz tilta un pieejām”, „Infrastruktūras objektu
attīstība Salas novadā” , Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam projekta Nr.LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē
Lietuvu un Latviju”) ietvaros.
5. Salas novada Biržu tautas namā norisinājās Lauku partnerības “Sēlija” gadskārtējais radošais
konkurss “Vedējs 2017”.
6. Norisinājās dienas nometnes bērniem “Zaļā sala – 2017”.
7. Biržu tautas namā norisinājās Bērnības svētki.
8. Visās novada kapsētās notika kapusvētki.
2.
Lēmums Nr.247
Par J.Bites Salas novada domes deputāta pilnvarām
(I.Sproģe)
Saskaņā ar Salas novada vēlēšanu komisijas 2017.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.2),
deputāts, kuram jāieņem deputāta mandātu nolikušās Kristīnes Kačanovas vietā Salas novada domē
no saraksta “Jēkabpils reģionālā partija” ir Jānis Bite. Jānis Bite ir paziņojis, ka viņš piekrīt ieņemt
Salas novada domes deputāta amatu.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta
pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Jānis Bite balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānis Bite stājas Salas novada domes deputāta amatā ar 2017.gada 31.augustu.
3.
Lēmums Nr.248
Par izmaiņām Salas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Salas novada
domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.191 “ Par Salas novada domes pastāvīgo komiteju
izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Bite balsošanā nepiedalās, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt deputātu Jāni Biti Salas novada domes Finanšu komitejā.
2. Ievēlēt deputātu Jāni Biti Salas novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejā.
4.
Lēmums Nr.249
Par saistošo noteikumu „Salas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2017/3 „Salas novada pašvaldības nolikums” un
paskaidrojuma rakstu (pielikumā uz 15 lp.).
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas
pašvaldības izdevumā “Salas Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības interneta vietnē
http://www.salasnovads.lv/, nodrošinot to pieejamību pašvaldības administrācijas ēkā un Sēlpils
pagasta pārvaldē.
5.
Lēmums Nr.250
Par deleģēšanas līguma slēgšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta
centra direktores S.Safronovas 2017.gada 3.augusta vēstuli par deleģēšanas līguma slēgšanu.
Salas novada pašvaldība 2016.gada 9.septembrī noslēdza deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils
pilsētas pašvaldību uz vienu gadu par Iekļaujošās izglītības atbalsta centra pakalpojumu
izmantošanu.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteikts, ka „novada pašvaldība nodrošina
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām
vajadzībām”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajā daļā noteikts, ka „publiska persona var
deleģēt citai publiskai personai tādu pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu

pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk”.
Likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmajā daļā noteikts, ka „pašvaldības pēc savstarpējās
vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts
rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.”.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka „novadu pašvaldības var apvienoties vienas
vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, 18.panta trešo
daļu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijām” 6.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 24.augusta
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Salas novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi izglītības jomā, kas saistīta ar pedagoģiski
medicīnas komisijas darbu un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, nodot Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centram.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības atbalsta
centra pakalpojumu izmantošanu uz 1 (vienu) gadu.
3. Pilnvarot Salas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi slēgt funkciju deleģēšanas
līgumu.
4. Pilnvarot Sociālā dienesta vadītāju Ludmilu Austriņu par Salas novada pašvaldības
kontaktpersonu, kura sadarbojas šī līguma ietvaros.
6.
Lēmums Nr.251
Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Passat atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par automašīnas VW Passat ar valsts
reģistrācijas Nr. EN 142 atsavināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) automašīna VW Passat, valsts reģistrācijas numurs NE 142, izlaiduma gads 2002., pieder
Salas novada pašvaldībai.
2) Salas novada dome ir saņēmusi no ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora J. Boķa
2017.gada 17.jūnija iesniegumu par automašīnas VW Passat slikto tehnisko stāvokli.
3) automašīnai VW Passat, valsts reģistrācijas numurs NE 142 2017.gada 29.jūnijā ir
beigusies tehniskā apskate, 2017.gadā tā nav veikta.
4) lai automašīnai VW Passat ar valsts reģistrācijas numuru NE 142 veiktu tehnisko apskati,
nepieciešami lieli naudas līdzekļu ieguldījumi;
5) sakarā ar automašīnas VW Passat ar valsts reģistrācijas Nr. NE 142 tehnisko stāvokli, to
nav iespējams lietot ceļu satiksmē;
6) automašīnas VW Passat bilances atlikusī vērtība uz 14.08.2017. ir EUR 0,00 (nulle eiro un nulle
centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto, sesto, septīto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai kustamās mantas - automašīnas VW Passat ar valsts
reģistrācijas Nr. NE 142 atsavināšanas procesu – veikt automašīnas novērtēšanu.

2. Uzdot Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai veikt dokumentu
sagatavošanu kustamas mantas novērtēšanai un atsavināšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Arnis Baumeisters.
7.
Lēmums Nr.252
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ošānu ielā 14-3 atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi J.H., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
24.janvāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.3 Ošānu ielā 14, Ošānos.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) īres līgums par dzīvojamo telpu Ošānu ielā 14-3, Ošānos, noslēgts ar J.H. (iepriekš J.G.)
2001.gada 30.martā uz nenoteiktu laiku;
2) 2017.gada 26.janvārī Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Salas novada
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma– dzīvokļa Nr.3, Ošānu ielā 14, Ošānos, Salas pagastā,
Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu
un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda;
3) sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins 2017.gada 8.augustā ir veicis nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Ošānu ielā 14, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā vērtēšanu un noteicis
tā tirgus vērtību 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro);
4) pašvaldība nekustamā īpašuma inventarizācijai, ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtēšanai ir
iztērējusi 135,74 EUR.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka
„atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai dzīvokļa
īpašumu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.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
24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3, kas atrodas Ošānu
ielā 14, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, un sastāv no 599/12078 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3, Ošānu ielā 14, Ošānos, Salas pagastā, Salas
novadā nosacīto cenu 1535,74 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit pieci euro 74 centi).
3. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt minētā īpašuma
atsavināšanu un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3, kas atrodas Ošānu ielā
14, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, īrniecei J.H. par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto
cenu.
8.
Lēmums Nr.253
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “D/s Indrāni Nr.5/2-7”, Salas pagastā atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.A., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
24.jūlija iesniegumu ar lūgumu atsavināt uz zemi kas tika piešķirta pastāvīgajā lietošanā 0,08 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0391, “D/s Indrāni Nr.5/2-7”, Salas pagastā, Salas
novadā, bet zemes reformas laikā netika izpirkta.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:

1) ar V.A. 2009.gada 1.aprīlī noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums uz laiku 10 gadi;
2) Uz zemes vienības atrodas V.A. mājsaimniecībai piederošas dārza māja un trīs palīgēkas.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – zemes vienības “D/s Indrāni
Nr.5/2-7” Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0391
atsavināšanas procesu – veikt zemes robežu uzmērīšanu dabā un vērtēšanu, ierakstīt
zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.
9.
Lēmums Nr.254
Par Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu
2017./2018.gada sezonā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju finansēšanas nolikumu,
Salas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Salas novada
pašvaldības 2017.gada budžets”, ņemot vērā sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un
finanšu komitejas 2017.gada 24.augusta sēžu lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu
2017./2018.gada sezonā:
Nr.p.k. Mākslas kolektīvs

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Mēneša
atalgojums
uz 1 kol.
EUR

TAUTU DEJU KOLEKTĪVI
Pieaugušo latviešu tautu deju 140
kolektīvi,
kas
nodrošina
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un Dziesmu svētku
procesa
nepārtrauktību,
piedaloties reģionu skatēs un
Vispārējos latviešu dziesmu un
deju svētkos.
Pieaugušo deju kolektīvi, kas 125
nepiedalās skatēs, bet saglabā
tautas tradīcijās
un tautas mākslas daudzveidību,
rosinot māksliniecisko jaunradi
un atbalstot kultūrvides attīstību
Salas novadā
Bērnu tautu deju kolektīvi, kas 125
nodrošina nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšanu
un
Dziesmu
svētku
procesa

Kolektīva nosaukums

„Sēļu zeme” (Sēlpils KN)
„Letkiss” (Salas KN)
“Kastanis” (Biržu TN)

Jauniešu deju kolektīvs (pamatskola
7.-9.kl) (Salas KN)

„Rakari” (Salas KN)
„Viens un Divi” (Salas KN)
„Pumpuriņi” (Salas KN)
“Sprigulītis”(Sēlpils KN)

2.
2.1.

3
3.1.

3.2.

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

6.

nepārtrauktību,
piedaloties
reģionu skatēs un Vispārējos
latviešu dziesmu un deju svētkos.
KORI
Nodrošina nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšanu
un
Dziesmu
svētku
procesa
nepārtrauktību,
piedaloties
reģionu skatēs un Vispārējos
latviešu dziesmu un deju svētkos.
VOKĀLIE ANSAMBĻI
Pieaugušo vokālais ansamblis,
kas
nodrošina
nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu,
veicinot
tautas
mākslas
daudzveidību,
rosinot
māksliniecisko
jaunradi
un
atbalstot kultūrvides attīstību
Salas novadā. Piedalās skatēs.
Bērnu vokālais ansamblis, kas
nodrošina nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu, veicinot
tautas mākslas daudzveidību,
rosinot māksliniecisko jaunradi
un atbalstot kultūrvides attīstību
Salas novadā. Nepiedalās skatēs.
Teātris.
Teātris,
kas
nodrošina
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu, veicinot tautas
mākslas daudzveidību, rosinot
jaunradi
un
māksliniecisko
atbalstot kultūrvides attīstību
Salas novadā. Piedalās skatēs.
Citi kolektīvi
Pieaugušo deju kolektīvi, veido
mākslas daudzveidību, rosinot
māksliniecisko
jaunradi
un
atbalstot kultūrvides attīstību
Salas novadā
Ģitārspēles
apguve
–
mākslinieciskās
jaunrades
apguve
Folkora - nemateriālā kultūras
mantojuma un etnokulturālās
pasaules saglabāšana, etniskās
izcelsmes sociālās vides un senās
kultūras identitātes apzināšana.
Modernās dejas kolektīvi, veido
mākslas daudzveidību, rosinot
māksliniecisko
jaunradi
un
atbalstot kultūrvides attīstību
Salas novadā
Speciālisti

250

Jauktais koris “Sēlpils” (Sēlpils KN)

160

„Lira” (Sēlpils KN)
„Belcanto” (Salas KN)
„Melodija” (Biržu TN)
„Birži” (Biržu TN)

125

„Mazulīši” (Salas KN)
„Buča” (Salas KN)
„Stīgas” (Salas KN)
„Pērlītes” (Biržu TN)
„Magiko” (Biržu TN)

125

„Ore” (Sēlpils KN)
„Birzīte” (Biržu TN)

125

„Omes un kungi” (Sēlpils KN)
Līnijdeju grupa “Kopā jautrāk”
(Biržu TN)

125

Ģitārspēles mācību grupa (Biržu TN)

125

Interešu grupa „Rotaļnieks” (Biržu
TN)
“Rota” (Salas KN)

125

Hip-hop deju grupa „Buggie”” (Biržu
TN)
„Dancītis” (Biržu TN)
„Mango” (Biržu TN)

6.1.

Koncertmeistars

125

„Stīgas”, „Belcanto” (Salas KN )

10.
Lēmums Nr.255
Par atļauju nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA “Jēkabpils Dolomīts”, reģistrācijas Nr.45403014802,
juridiskā adrese “Dzīles”, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5214, 2017.gada 25.jūlija iesniegumu
par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
nekustamajam īpašumam ,“Dzīlītes”, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „Dzīlītes”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 009 0213,
platībā 1,66 ha ierakstīts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000528150;
2) Starp Salas novada pašvaldību un SIA “Jēkabpils Dolomīts” 2014.gada 28.martā noslēgts Zemes
nomas līgums ( reģistrēts Nr.2014-03-16 (Z)) par zemes 1,66 ha “Dzīlītes”, Salas pagastā, Salas
novadā, kadastra Nr. 5686 009 0213 nomu uz laiku 10 (desmit) gadi līdz 2024.gada 26.martam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma
2126. pantu, Zemesgrāmatu likuma 57.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 24.augusta
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nostiprināt nomas tiesības zemesgrāmatā Salas novada pašvaldības nekustamajam
īpašumam „Dzīlītes”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 009 0213, platība 1,66 ha
(ierakstīts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000528150, kadastra numurs: 5686 009 0213) saskaņā ar SIA “Jēkabpils Dolomīts”
2014.gada 28.martā noslēgto Zemes nomas līgumu.
11.
Lēmums Nr.256
Par atļauju nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA “Jēkabpils Dolomīts”, reģistrācijas Nr.45403014802,
juridiskā adrese “Dzīles”, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5214, 2017.gada 25.jūlija iesniegumu
par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
nekustamajam īpašumam ,“Dzīļulauki”, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „Dzīļulauki”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 009 0365,
platībā 2,3 ha ierakstīts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000528135;
2) Starp Salas novada pašvaldību un SIA “Jēkabpils Dolomīts” 2014.gada 28.martā noslēgts Zemes
nomas līgums ( reģistrēts Nr.2014-03-17 (Z)) par zemes 2,3 ha “Dzīļulauki”, Salas pagastā, Salas
novadā, kadastra Nr. 5686 009 0365 nomu uz laiku 10 (desmit) gadi līdz 2024.gada 26.martam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma
2126. pantu, Zemesgrāmatu likuma 57.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 24.augusta
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nostiprināt nomas tiesības zemesgrāmatā Salas novada pašvaldības nekustamajam
īpašumam „Dzīļulauki”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 009 0365, platība 2,3 ha

(ierakstīts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000528135, kadastra numurs: 5686 009 0365) saskaņā ar SIA “Jēkabpils Dolomīts”
2014.gada 28.martā noslēgto Zemes nomas līgumu.
12.
Lēmums Nr.257
Par finansējumu biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektam “Simtgades bērni”
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi biedrības “Nigestes amatniecības nams” 2017.gada
2.augusta iesniegumu par lūgumu piešķirt finansējumu biedrības projektam “Simtgades bērni”.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) biedrības “Amatniecības nams” projekta “Simtgades bērni” ietvaros 2018.gada jaundzimušajiem
tiek plānots dāvanu komplekts, kas sastāv no 925º sudraba monētas tipa medaļas Latvijā augoša
ozolkoka kastītē un personiskas vēstules bērniņam un viņa ģimenei;
2) viena komplekta izmaksas ir 10,45 euro;
3) ar “Simtgades bērni” projekta aktivitātēm un publicitāti tiks pievērsta uzmanība mikroklimata
uzlabošanai Latvijas ģimenēs, valstiskuma piederības uzlabošanā katram indivīdam atsevišķi un
sabiedrībai kopumā;
4) kopējais nepieciešams finansējums 50 dāvaniņu komplektu iegādei Salas novadā dzimušajiem
bērniem ir 522,50 EUR;
5) naudas līdzekļi biedrībai ir jāpārskaita līdz 2018.gada februārim.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, pašvaldībai, pildot
savas funkcijas, ir tiesības, atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansējumu biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektam “Simtgades bērni”.
13.
Lēmums Nr.258
Par L.Ā. ieceri grāmatas izdošanai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi L.Ā. 2017.gada 2.augusta iesniegumu ar priekšlikumu uz
2018.gada 18.novembri izdot grāmatu “Salas novada ļaudis Latvijas simtgadei”.
L.Ā. ierosina grāmatā iekļaut aprakstus par Salas novada izcilākajiem, darbīgākajiem ļaudīm
gan no vecākās, gan jaunākās paaudzes. Grāmatas finansējums atkarīgs no tās apjoma, eksemplāru
skaita un vākiem. Grāmata pēc autoratlīdzības saņemšanas piederētu pašvaldībai.
2015.gadā pašvaldība finansēja L.Ā. grāmatas “Laika saknes vērojot” par Salas novadu
izdošanu. 2016.gadā kopā ar Sēlijas novadu apvienības novadiem tika izdota grāmata “No Sēlijas
pūra” par izcilākajiem Sēlijas novadu ļaudīm.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, pašvaldībai, pildot
savas funkcijas, ir tiesības, atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Jānis Bite), Salas novada dome NOLEMJ:

1. Nepiešķirt finansējumu L.Ā. iecerei – grāmatas “Salas novada ļaudis Latvijas simtgadei”
izdošanai.

14.
Lēmums Nr.259
Par piekrišanu grozīt administratīvās teritorijas robežu starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību
un Salas novada pašvaldību
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017.gada 1.jūnija lēmumu
Nr.195 (protokols Nr.13, 8. par.) ”Par ierosinājumu grozīt administratīvās teritorijas robežu starp
Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Salas novada pašvaldību”.
Izskatot ierosinājumu, konstatēts:
1) Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar 2017.gada 1.jūnija lēmumu Nr.195 (protokols Nr.13, 8. par.)
ierosinājusi grozīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu starp Jēkabpils
pilsētas pašvaldību un Salas novada pašvaldību;
2) Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61.1panta otrās daļas 1.punktam par Salas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai jārīko publiskā apspriešana;
3) Salas novada dome ar 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.226 (protokols Nr.9, 3.punkts) nodevusi
publiskai apspriešanai Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežas ar Jēkabpils
pilsētas pašvaldību grozīšanu;
4) Publiskā apspriešana tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv 2017.gada
31.jūlijā; 2017.gada 1.augusta laikrakstā “Brīvā Daugava” ( laidiena Nr.85 (11123), pašvaldības
izdevumā “Salas Novada Vēstis” un izvietota uz informatīvajiem stendiem Salas, Biržu, Ošānu
ciemos Salas pagastā un Sēlijas ciemā un Sēlpilī Sēlpils pagastā;
5) Publiskā apspriešana notika 3 nedēļas laika posmā no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada
22.augustam;
6) Priekšlikumi vai iebildumi Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežas
grozīšanai netika saņemti.
7) no Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas pievienojamā kopējā platība Jēkabpils
pilsētas pašvaldības administratīvai teritorijai ir aptuveni 1,23 hektāri, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5686 002 0793, platībā 0,3 ha un 0,93 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5686 002 0343, minētajā teritorijā neviens iedzīvotājs nav deklarējis savu dzīvesvietu;
8) Teritorijā, atbilstoši Jēkabpils pilsētas attīstības programmai no 2012. līdz 2018.gadam, ir
paredzēts realizēt projektu “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana
Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas pārbūve” (turpmāk – Projekts). Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt
Brīvības ielas pagarinājumu, apgaismojuma infrastruktūru un atjaunot inženierkomunikācijas,
Projekta realizācijai nepieciešamais ceļa posms ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās robežas ir
448 metri, autoceļa P76 (Aizkraukle – Jēkabpils) adrese 42.612-43.060 km.
Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 “Kārtība, kādā sagatavojami
un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa
noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3.1.2 punktā noteikts, ka “Pašvaldība ar domes lēmumu var
ierosināt grozīt pašvaldības administratīvās teritorijas robežu vai novada teritoriālo vienību
pievienot citas pašvaldības administratīvajai teritorijai;
Noteikumu 4.punktā noteikts, ka pirms šo noteikumu 3.punktā minētā lēmuma pieņemšanas
pašvaldība organizē publisko apspriešanu, lai noskaidrotu pašvaldības iedzīvotāju viedokli;
5. punktā noteikts, ka pašvaldība, kura saskaņā ar šo noteikumu 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktu
ierosina izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā, nosūta ieinteresētajām
pašvaldībām pašvaldības domes lēmumu ar attiecīgajiem ierosinājumiem;

6. punktā noteikts, ka pašvaldība, kura saņēmusi šo noteikumu 5.punktā minēto lēmumu, to izskata
triju mēnešu laikā (ievērojot šo noteikumu 4.punktā minēto nosacījumu par publisko apspriešanu)
un pieņem attiecīgu lēmumu. Domes lēmumu nosūta pašvaldībai, kura ierosinājusi izdarīt
grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā;
9. Lai grozītu pašvaldības administratīvās teritorijas robežu vai novada teritoriālo vienību
pievienotu citas pašvaldības administratīvajai teritorijai, nepieciešami šādi dokumenti:
9.1. attiecīgo pašvaldību domju lēmumi;
9.2. paskaidrojuma raksts, kurā iekļautas šādas ziņas:
9.2.1. pašvaldību administratīvo teritoriju robežu grozīšanas nepieciešamības pamatojums;
9.2.2. pamatota informācija par attiecīgo administratīvo teritoriju atbilstību Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 6.panta otrajai daļai vai 7.panta otrajai daļai pēc to robežu grozīšanas;
9.2.3. pievienojamo vai atdalāmo teritoriju platība un iedzīvotāju skaits šajās teritorijās;
9.2.4. administratīvi teritoriālo grozījumu īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs un to
iegūšanas avoti;
9.3. publiskajā apspriešanā pausto viedokļu apkopojums;
9.4. administratīvās teritorijas robežas kartes un apraksta projekts pēc administratīvās teritorijas
robežas grozīšanas.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61.1panta otrās daļas 1.punktam par Salas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu jārīko publiskā apspriešana.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra
noteikumu Nr.1330 “Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi
teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai”
3.1.2.apakšpunktu, 4. 5. un 6. punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas
2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist grozīt Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu starp Jēkabpils pilsētas
pašvaldību un Salas novada pašvaldību saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
2. Nodot no Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas Jēkabpils pilsētas pašvaldības
administratīvai teritorijai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0793 platībā 0,3 ha
“Piepilsētas”, Salas pagastā, Salas novadā, un 0,93 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5686 002 0343 “P76” Salas pagastā, Salas novadā. Nekustamā īpašuma objektu platības un
apgrūtinājumu platības var tikt precizētas, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
3. Nosūtīt lēmumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai turpmāko darbību veikšanai.
15.
Lēmums Nr.260
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.L., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
24.jūlija iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 5686 005 0073 ( 2,18 ha) un 5686 005 0074 (7,2 ha) “Vecmeldernieki”,
Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10 gadi lauksaimniecības vajadzībām.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5686 005 0073 un 5686 005 0074 „Vecmeldernieki”
piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) V. L. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) ar V. L. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzas 2017. gada 14.septembrī.
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 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V.L., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5686 005 0073 , platībā 2,18 ha, un 5686
005 0074, platībā 7,2 ha „Vecmeldernieki” Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10
gadi, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu.
16.
Lēmums Nr.261
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi D.B., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
14.augusta iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības
2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 008 0059 “Sproģi”, Salas pagastā, Salas novadā,
iznomāšanu uz laiku 10 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 008 0059 „Sproģi” piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) D. B. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;

3) ar D.B. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzas 2017. gada 18.septembrī;
4) uz zemes vienības atrodas D. Brālītes mājsaimniecībai piederoša dzīvojamā māja un trīs
palīgēkas.
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 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar D.B., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 008 0059, platībā 2,3 ha „Sproģi” Salas
pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10 gadi, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101), nomas maksa
– 0,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu.
17.
Lēmums Nr.262
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.H., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
15.augusta iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0247 “D/s Dolomīts Nr.5/3-103”, Salas pagastā,
Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10 gadi.

Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0247 „ D/s Dolomīts Nr.5/3-103” piekrīt Salas
novada pašvaldībai;
2) I.H. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) ar I.H. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzas 2017. gada 5.oktobrī;
4) uz zemes vienības atrodas I. Hramcovas 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 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I.H., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0247, platībā 0,06 ha „D/s
Dolomīts Nr.5/3-103” 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.
18.
Lēmums Nr.263
Par adrešu maiņu Salas novadā
(J.Balodītis)

Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adrešu precizēšanu Salas novadā atbilstoši
spēkā esošajam teritorijas plānojumam.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada teritorijas plānojumā ir iezīmētas ciemu robežas, kas apstiprinātas ar 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””;
2) Salas novada teritorijas plānojums stājies spēkā 2010.gada 8. septembrī;
3) Adrešu reģistrā reģistrētas adreses, kuras neatbilst Adresācijas noteikumiem un spēkā esošajam
Salas novada teritorijas plānojumam, nepieciešams veikt šo adrešu maiņu.
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”:
9.punktā noteikts, ka „pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam
nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām”;
14.punktā noteikts, ka „pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes
vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās,
kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai
zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu.
Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai
pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei
paredzētas zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un piesaistot to ielas
nosaukumam”.
29. punktā noteikts, ka „lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā
institūcija norāda:
29.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;
29.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;
29.3. līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;
29.4. jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;
29.5. adresācijas objekta kodu adrešu klasifikatorā”.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu,
14.punktu un 29.punktu 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
24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adreses Salas novadā:
Adrešu
Esošā adrese
Jaunā adrese
kods
Biržu iela 14 , Birži, Salas pag., Salas
“TP 6528”, Birži, Salas pag.,
106175586
1.
Salas nov., LV-5214
nov., LV-5214
"Pie ozola", Birži, Salas pag.,
Biržu iela 18, Birži, Salas pag., Salas
2.
104294991 Salas nov., LV-5214
nov., LV-5214
“Kamenītes”, Birži, Salas pag., Biržu iela 20 , Birži, Salas pag., Salas
3.
104294918 Salas nov., LV-5214
nov., LV-5214
4. 104294975 “Palmas”, Birži, Salas pag.,
Biržu iela 24 , Birži, Salas pag., Salas

Salas nov., LV-5214
“Jaunsilmači”, Birži, Salas pag.,
Salas nov., LV-5214
“Cerības”, Birži, Salas pag.,
Salas nov., LV-5214

nov., LV-5214
Biržu iela 26, Birži, Salas pag., Salas
5.
104294901
nov., LV-5214
Biržu iela 28 , Birži, Salas pag., Salas
6.
104294838
nov., LV-5214
“Skudriņas”, Sēlpils pag., Salas nov.,
LV-5232,
“Daugavas stacija 2”, Sēlpils
104939238
7.
pag., Salas nov., LV-5232
(ēka ar kadastra apzīmējumu 5690 005
0203 006)
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0147 un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 5686 009 0147 001 (darbnīcas), 5686 009 0147 003 (noliktava) un 5686 009 0147
004 (DUS) adresi - Biržu iela 16, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214.
19.
Lēmums Nr.264
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi T.O., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
15.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu dzīvoklī Biržu ielā 913, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 9, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) ar T.O. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums uz nenoteiktu laiku;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - Biržu ielā 9-13,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pretrunā ar 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 9.11 nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu un 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
24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut T.O., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, projektēt un ierīkot individuālo apkures
sistēmu dzīvoklī Biržu ielā 9-13, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 5686 009 0356.
2. Apkures sistēmas ierīkošanas darbus saskaņot ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju SIA
„Vīgants”.
20.
Lēmums Nr.265
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
23.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņam
piederošajā dzīvoklī Viesturu ielā 12-17, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr.17, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā Salas novadā, kadastra
Nr. 5686 900 4635, pieder A.S.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr.17, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nekustamā īpašuma kadastra
Nr. 5686 900 4635, nav pretrunā ar 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 9.11
nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu un 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
24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, projektēt un ierīkot individuālo centrālo
(gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.17, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr. 5686 900 4635.
2. A.S. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.

21.
Lēmums Nr.266
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi U.R., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
23.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu viņam piederošajā
dzīvoklī Viesturu ielā 12-18, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr.18, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā Salas novadā, kadastra
Nr. 5686 900 4508, pieder U.R.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr.18, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nekustamā īpašuma kadastra
Nr. 5686 900 4508, nav pretrunā ar 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 9.11
nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu un 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
24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut U.R., deklarētā dzīvesvietas adrese “svītrots, projektēt un ierīkot individuālo centrālo
apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.17, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas
novadā, kadastra Nr. 5686 900 4508.
2. U.R. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.

22.
Lēmums Nr.267
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sēlpils pagastā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2017.gada 18.augusta
vēstuli ( Nr.2-04.1-Z/186) par zemes vienības lietošanas mērķi.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0236 platība ir 0,92 ha;
2) zemes vienība iekļauta rezerves zemes fondā, tai nav noteikts zemes lietošanas mērķis.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka “Zemes
vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai
izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka: vietējā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība…”
Saskaņā ar 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”” zemes vienības daļai noteikta plānotā izmantošana – lauksaimniecībā izmantojamās
teritorijas.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, 2009.gada
30.septembra saistošiem noteikumiem Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 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 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai kadastra apzīmējumu 5690 005 0236 zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM
kods 0101), platība 0,92 ha (t.sk. 0,92 ha pārējā zeme).
23.
Lēmums Nr.268
Par nekustamā īpašuma „starpgabali” Salas pagastā, sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686
002 0793 atdalīšanu no Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „starpgabali”,
Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 0010171, zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu
un zemes lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:

1) nekustamais īpašums “starpgabali” 42,788 ha kopplatībā piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0793 ir atsevišķa zemes vienība,
šādai nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu vai
detālplānojumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā:
1.panta 14.punktā noteikts, “ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.”
19.panta pirmajā daļā noteikts, ka, “pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā
īpašuma objektos”
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktā noteikts, ka “lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.”
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Salas novada pašvaldībai , reģistrācijas Nr. 90000045372, juridiskā adrese Susējas iela 9,
Sala, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai
detālplānojumu, nekustamo īpašumu „starpgabali”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs
5686 001 0171.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0793, platība 0,3 ha,
jaunu nosaukumu „Piepilsētas”, Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101.
24.
Lēmums Nr.269
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA “Rītausma”, reģistrācijas Nr.45403002339, juridiskā
adrese “Saules”, Sala, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, valdes priekšsēdētājas L.B. 2017.gada
24.augusta iesniegumu par nekustamo īpašumu “Saules”, “Saules-viens” un “Zīļupes”, Salas
pagastā, Salas novadā, apvienošanu vienā īpašumā ar vienu nosaukumu un adresi “Saules”, Sala,
Salas pagasts, Salas novads, LV-5230.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) pēc pašvaldības rīcībā esošiem kadastra informācijas sistēmas datiem (NINO) zemes vienības
“Saules”, “Saules-viens” un “Zīļupes”, Salas pagastā, Salas novadā ir blakus esošas zemes vienības;
2) nekustamais īpašums “Saules”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, kura sastāvā ir
2 (divas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem svītrots, platība 9,226 ha, un svītrots, platība
0,174 ha, kopplatībā 9,4 ha un 11 (vienpadsmit) ēkas, ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 423 uz SIA “Rītausma” vārda;
3) nekustamais īpašums “Saules-viens”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, kura
sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platībā 0,2174 ha un 1 (viena)
ēkas, ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. svītrots uz SIA “Rītausma” vārda;
4) nekustamais īpašums “Zīļupes”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 002 0333, kura
sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platībā 1,78 ha un 9 (deviņas)
ēkas, ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. svītrots uz SIA “Rītausma” vārda.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma:

19.panta ceturtā daļa nosaka, ka, “pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra
informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā
nekustamā īpašuma objektā”;
14.pants nosaka, ka “Nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.”
Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka “Zemes ierīcība sprojekts
nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts
vietējās pašvaldības lēmums.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punktu, kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
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”.
Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta ceturto daļu, 14.pantu, Zemes ierīcības likuma 8.panta
trešās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnijā noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot SIA “Rītausma”, reģistrācijas Nr.45403002339, juridiskā adrese “Saules”, Sala,
Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, piederošos nekustamos īpašumus:
1.1. “Saules”, Salas pagastā, Salas novadā, kura sastāvā ir 2 (divas) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem svītrots, platība 9,226 ha un 5686 002 0607, platība 0,174 ha, un 11 (vienpadsmit)
ēkas;
1.2. “Saules-viens”, Salas pagastā, Salas novadā, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu svītrots, platība 0,2174 ha un 1 (viena) ēka;
1.3. “Zīļupes”, Salas pagastā, Salas novadā, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu svītrots, platība 1,78 ha un 9 (deviņas) ēkas.
2. Piešķirt apvienotajam nekustamajam īpašumam vienu nosaukumu “Saules”, Salas pagasts,
Salas novads.
3. Likvidēt adresi “Saules-viens”, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 (kods Adrešu
klasifikatorā 104266890), ēkai ar kadastra apzīmējumu svītrots apstiprināt adresi - “Saules”, Sala,
Salas pagasts, Salas novads, LV-5230.
4. Likvidēt adresi “Zīļupes”, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 (kods Adrešu klasifikatorā
04267072), ēkām ar kadastra apzīmējumiem svītrots, svītrots, svītrots, svītrots, svītrots, svītrots,
svītrots, svītrots un svītrots apstiprināt adresi - “Saules”, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV5230.
25.
Lēmums Nr.270
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.Z., personas kods svītrots, 2017.gada 16.augusta
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
I.Z. līdz 2017.gada 31.martam;
2) I.Z. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 40,00 EUR apmērā.
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 24.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.Z., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. I.Z. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
26.
Lēmums Nr.271
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi 21.08.2017. Salas novada pašvaldībā saņemts Biržu Tautas
nama direktores un Salas novada domes deputātes Vijas Pazuhas 2017.gada 18.augusta iesniegumu
ar lūgumu atļaut savienot Biržu Tautas nama direktores amatu un Salas novada deputātes amatu ar
nometnes vadītājas pienākumiem, realizējot radoši izglītojošo nometni bērniem “Zaļā Sala - 2017”
Biržu ciemā, projekta Nr. 9.2.4.2/16/1/048 “Vietējās sabiedrības veicināšanas ar slimību profilakses
pasākumi Salas novadā” ietvaros no 2017. gada 21. – 25. augustam.
Vija Pazuha ir valsts amatpersona saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.punktu – “pašvaldības domes deputāts” un Biržu
tautas nama direktore saskaņā ar likuma 4.panta otro daļu – “Par valsts amatpersonām uzskatāmas
arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles,
izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā,
vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.”
Saskaņā ar likuma 7. panta sestās daļas 4. punktu likuma 4. panta otrajā daļā minētās
amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu ar saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam
saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja.
Pašvaldības domes deputāts, tajā skaitā realizējot darbu noteiktās Pašvaldības komitejās,
kurās Persona ievēlēta (turpmāk kopā saukti – Pašvaldības domes deputāts) atbilst valsts
amatpersonas statusam un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” (turpmāk – Likums) 6.panta pirmo, otro un trešo daļu valsts amatpersonai, ievērojot
Likuma nosacījumus, ir noteikti vispārējie amatu savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts
amatpersonas amatu ir atļauts savienot ar:
- citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam
saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja Likumā vai citā normatīvajā aktā nav
paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi;
- ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai
amatiem citās publiskas personas institūcijās (par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms
pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs; šajā daļā minētā amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai);

- citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus,
ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā vai citā normatīvajā aktā nav
paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
peciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi ir noteikti Likuma 7.pantā, taču
pašvaldības domes deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.
Savukārt uz pašvaldības domes deputātiem attiecināmi likumā „Par pašvaldībām” noteiktie
ierobežojumi, un tieši, likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrā daļa, kas nosaka, ka papildus likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas
ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
- ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa
vietnieka amatu;
- ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst domes lēmumu
projektu sagatavošana, domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude, kontrole un uzraudzība
pār domes pieņemto lēmumu izpildi, padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
- tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos jautājumos;
- ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas
realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
- ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus, un
kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemto kapitālsabiedrību, kas realizē no šā likuma
15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu.
Tādējādi pašvaldības domes deputātam kā valsts amatpersonai ir jāievēro vispārējie amata
savienošanas ierobežojumi, kas tam ir noteikti Likumā (6.pants), kā arī ierobežojumi, kas noteikti
likumā „Par pašvaldībām”.
Izvērtējot Vijas Pazuhas lūgumu, viņas noteiktos pienākumus kopsakarā ar pakalpojuma
līguma izpildes pienākumiem, saskaņā ar likuma 8. 1 panta piektās daļas 1.punktu, Vijas Pazuhas
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus,
Vijai Pazuhai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību
amatpersonas ētikas normām.
Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7. panta sestās daļas 3. punktu, 8. 1 panta pirmo, trešo daļu, piektās
daļas pirmo un otro punktu, septīto daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Vija Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ::
1. Atļaut Vijai Pazuhai savienot amatpersonas amatus - Salas novada domes deputāte un Biržu
Tautas nama direktore ar nometnes vadītājas pienākumu pildīšanu no 2017. gada 21. augusta līdz
2017. gada 25.augustam.
2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8.1 panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības
domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma
izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
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