LATVIJAS REPUBLIKA
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230, tālr. 65237700, fakss 65231660, salaspag@salas.lv
Reģ.Nr.90000045372, „SWEDBANK” AS kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272
_____________________________________________________________________________________________

SALAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2018.gada 25.janvārī

Nr.2

Sēde sasaukta: plkst. 14.00
Sēdi atklāj: plkst. 14.07
Darba kārtībā:
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

17.
18.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
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8
piešķirto

Izpilddirektora ziņojums par paveikto janvāra mēnesī
Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai
mērķdotācijas sadali
Par Salas novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu valsts
mērķdotācijas sadali
Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācībai
Par saistošo noteikumu „Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets”
apstiprināšanu
Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto
pakalpojumu izmaksām savstarpējiem norēķiniem
Par Salas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas
2018.gada sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2018. – 2020.gadam
apstiprināšanu
Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Par grozījumiem nolikumā “Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā”
Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā
Par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā
Par nekustamā īpašuma “Rūķīši” Sēlpils pagastā, atsavināšanu un
nosacītās cenas apstiprināšanu
Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas VW Passat norakstīšanu
Par nekustamā īpašuma “Birztalas” Sēlpils pagastā, atsavināšanu
Par grozījumiem Salas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam
esošā Rīcību un investīciju plānā
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu
konkursā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar
pašvaldības projektu „Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes
posmā”
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai
draudzei
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
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Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: juriste Agnese Karaseva, finansiste Kristīne Jucīte,
projektu vadītāja Ligita Kadžule, galvenā grāmatvede
Silvija Zabludovska, SIA “Vīgants” valdes locekle
Rita Audriņa
Nav ieradusies – deputāte Sandra Kaņepa – darba dēļ
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina izslēgt no sēdes darba kārtības 13.punktu
“Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas VW Passat norakstīšanu” un iekļaut sēdes darba
kārtībā 38.punktu “Par ĢAC “Saulstari” direktora vietas izpildītāja iecelšanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no sēdes darba kārtības 13.punktu “Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas VW
Passat norakstīšanu”.
2. Papildināt sēdes darba kārtību ar:
N.p.k
Lēmuma nosaukums
Lēmuma
Nr.
38.
Par ĢAC “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
44
3. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 37 punktiem.
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1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto janvāra mēnesī
(I.Sproģe)
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe informē deputātus par izpilddirektora Arņa
Baumeistera sagatavo atskaiti par paveikto janvāra mēnesī.
1. Notika pārrunas ar pašvaldības iestāžu vadītājiem par 2018. gada budžetu. Tika apspriesti
prioritārie darbi.
2. Sastādīta Salas novada domes mērķdotācija pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā
termiņa programma 2018.gadam un 2018. – 2020. gadam.
3. Notiek ceļu un ietvju attīrīšana no sniega visā novada teritorijā.
4. Tiek veikta intensīva Salas novada applūstošo teritoriju apsekošana.
5. Notika 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumi.
2.
Lēmums Nr.8
Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas sadali
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam, 2016.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 25.jūlijam), 2016.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2017.gada 25.jūlija Ministru
kabineta noteikumi Nr.436 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445
”Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 25.jūlijam),
Interešu izglītības programmas un mērķdotācijas līdzekļu sadales izvērtēšanas komisijas lēmuma
(2017.gada 22.decembra protokols Nr.2.), ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Inga Pastare, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Pēteris Krastiņš un Vija Pazuha
balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju interešu izglītībai 21 960 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti
sešdesmit euro) apmērā laika periodam no 01.01.2018. līdz 31.08.2018. sadalīt šādi:
1.1. Salas vidusskolai - 9 620 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 4 900 EUR;
1.3. Biržu internātpamatskolai – 7 440 EUR.
3.
Lēmums Nr.9
Par Salas novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu valsts mērķdotācijas
sadali
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam”, 2016.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 25.jūlijam), 2016.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2017.gada 25.jūlija Ministru
kabineta noteikumi Nr.436 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445
”Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 25.jūlijam),
nolikumu ”Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei”,
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ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Inga Pastare, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Pēteris Krastiņš un Vija Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirto pamata un vispārējās izglītības mērķdotāciju 332 888 EUR (trīs simti trīsdesmit
divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro) apmērā laika periodam no 01.01.2018.
līdz 31.08.2018. sadalīt šādi:
1.1. Salas vidusskolai - 244 460 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai - 88 428 EUR.
4.
Lēmums Nr.10
Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībai
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam”, 2016.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 25.jūlijam), 2016.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2017.gada 25.jūlija Ministru
kabineta noteikumi Nr.436 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 25.jūlijam),
nolikumu ”Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei”,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 5 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare un Vija Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 38 136 EUR (trīsdesmit
astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro) apmērā laika periodam no 01.01.2018. līdz
31.08.2018. sadalīt šādi:
1.1 PII „Ābelīte” – 24 408 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 13 728 EUR.

5.
Lēmums Nr.11
Par saistošo noteikumu “Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets” apstiprināšanu
(I.Sproģe, K.Jucīte, L.Kadžule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2018/1 „Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”
saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
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6.
Lēmums Nr.12
Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu
izmaksām savstarpējiem norēķiniem
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksas uz vienu
audzēkni 2018.gadā (pielikums uz 1 lp.) sekojoši:
1.1. Salas vidusskola – 91,66 EUR;
1.2. Biržu pamatskola – 107,78 EUR;
1.3. pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” – 198,35 EUR;
1.4. Ģimenes atbalsta centrs “Saulstari” – 398,08 EUR.
7.
Lēmums Nr.13
Par Salas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2018.gada
sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu
(I.Sproģe, R.Audriņa)
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem”, likumu „Likums par budžetu un finanšu
vadību”, Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2018.gadam (pielikumā uz 4 lp.).
2. Apstiprināt Salas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2018. - 2020.gadam (pielikumā uz 4 lp.).
8.
Lēmums Nr.14
Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
(I.Sproģe, R.Audriņa)
2018. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas
paredz, ka turpmāk pašvaldība ar lēmumu noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic
pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu. Mainoties komisijas apstiprinātajam tarifam, vai dabas resursu nodokļa likmei par
atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas
maksu.
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SIA “Vīgants” veiktais aprēķins par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu par vienu m3 ir 8,37
EUR bez PVN.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Salas novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot
sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam par
vienu m3 sadzīves atkritumu veidojas no:
1.1. maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs 8,37 EUR bez PVN;
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos.
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
3. Lēmuma izpildi veikt SIA “ Vīgants” valdes loceklei Ritai Audriņai.
9.
Lēmums Nr.15
Par grozījumiem nolikumā “Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā”
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tas noteikšanas kārtību” (ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.11.2017.), ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikuma “Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā” grozījumus (pielikumā uz 2 lp.).
10.
Lēmums Nr.16
Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba
likuma 133.panta ceturto daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumu
Nr.211 „Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pārcelt Salas novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs darbadienu no pirmdienas, 2018.gada
30.aprīļa, uz sestdienu, 2018.gada 21.aprīli.
2. Ieteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas
līdz piektdienai, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā lēmuma 1.punktu.
3. Personāla nodaļai informēt iestādes un iedzīvotājus par darbadienas pārcelšanu.
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11.
Lēmums Nr.17
Par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte“
darbu vasaras periodā.
Ņemot vērā, ka jūlija mēnesī PII “Ābelīte” tiek plānoti remontdarbi, kā arī darbiniekiem
tiek plānoti atvaļinājumu, būtu lietderīgi jūlija mēnesī slēgt PII “Ābelīte”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Pēteris Krastiņš un Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt 2018.gada jūlija mēnesī PII „Ābelīte”.
2. PII „Ābelīte” vadītājai Ingai Pastarei informēt audzēkņu vecākus par pieņemto lēmumu.
12.
Lēmums Nr.18
Par nekustamā īpašuma “Rūķīši” Sēlpils pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi K.M., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
23.oktobra iesniegumu par ½ domājamās daļas no dzīvojamās mājas “Rūķīši”, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, atsavināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000005771492 reģistrēts nekustamais īpašums “Rūķīši”, Sēlpils pagastā, Salas novadā,
kadastra Nr. 5690 504 0008, kura sastāvā ir 1 (viena) būve ar kadastra apzīmējumu 5690 004
0110 001;
2) Salas novada pašvaldībai pieder ½ domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 5690
004 0110 001;
3) K.M. pieder pieder ½ domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 5690 004 0110 001;
4) 2017.gada 30.novembrī Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Salas novada
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – “Rūķīši”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.
5690 504 0008, kura sastāvā ir ½ domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 5690 004
0110 001, atsavināšanas procedūru.
5) sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins 2017.gada 29.decembrī ir veicis ½
domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Rūķīši” Sēlpils pagastā, Salas novadā, vērtēšanu un
noteicis tā tirgus vērtību EUR 900,00 (deviņi simti euro 00 centi);
6) pašvaldība nekustamā īpašuma inventarizācijai, ierakstīšanai Zemesgrāmatā un vērtēšanai ir
iztērējusi EUR 225,74 (divi simti divdesmit pieci euro 74 centi).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteikts,
ka „atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās
lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
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„Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 38.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis
Bite, 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 - ½ domājamo daļu no būves
ar kadastra apzīmējumu 5690 004 0110 001 “Rūķīši”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.
5690 504 0008, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma “Rūķīši” Sēlpils
pagastā, Salas novadā, nosacīto cenu EUR 1125,74 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci
euro 74 centi).
3. Piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu - ½ domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 5690
004 0110 001 “Rūķīši”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 504 0008, K.M. par šī
lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste A. Karaseva.
13. /IZSLĒGTS/
Lēmums Nr.19
Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas VW Passat norakstīšanu
(I.Sproģe, A.Karaseva)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par pašvaldības kustamās mantas automašīnas
VW Passat, valsts reģistrācijas Nr. EN142 norakstīšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2017.gada 26.oktobra Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.293 “Par
pašvaldības kustamas mantas – automašīnas VW Passat atsavināšanu” (protokols Nr.13,
4.punkts) atsavināt Salas novada pašvaldības īpašumā esošo automašīnu VW Passat, valsts
reģistrācijas Nr. EN142, pārdodot to par brīvu cenu. Atbilstoši transportlīdzekļa tirgus vērtībai
EUR 190,00, kuru noteicis tehniskais eksperts A.Čakāns, 2017.gada 12.septembra
transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr.40423, un EUR 250,86 pašvaldības izlietotajiem
līdzekļiem, tika apstiprināta automašīnas VW Passat nosacītā cena EUR 440,86 (četri simti
četrdesmit euro un 86 centi). Uz pārdošanu par brīvu cenu līdz 2017.gada 27.novembrim
nepieteicās neviens pretendents.
2) Automašīnas VW Passat ar valsts reģistrācijas Nr. E142 bilances atlikusī vērtība uz 2017.gada
14.augustu bija EUR 0,00.
3) automašīnai transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate beigusies 29.06.2017. un 2017.gadā tā
nav veikta;
4) automašīna nav nepieciešama Salas novada pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
5) automašīna atrodas sliktā tehniskā stāvoklī: virsbūve – krāsojums saskrāpēts, korozija:
sliekšņiem, aizmugurējiem spārniem, virsbūves grīdai, jumts, sliekšņu uzlikas saplēstas, šofera
sēdekļa atzveltne saplēsta, jumta labajā malā iespiedums, riepu nolietojums 60%. Automašīna ir
nolietojusies, automašīnas ekspluatācijas un servisa izmaksas, lai automašīnu 2018.gadā
sagatavotu transportlīdzekļu valsts tehniskajai apskatei, kā arī tās ikgadējais remonts saistīts ar
lieliem finanšu ieguldījumiem, kuri nav pašvaldībai finansiāli izdevīgi;
6) tā kā automašīna no 2017.gada jūnija mēneša nav piedalījusies ceļu satiksmē, uz automašīnu
gulstas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa parāds EUR 137,00 apmērā, tekošā gada (2018.)
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis EUR 137,00 apmērā. Automašīnas atsavināšanas
gadījumā, pašvaldībai jāsedz uz automašīnu gulstošais transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis
EUR 274,00 EUR apmērā. Pašvaldības izdevumi saistībā mašīnas novērtēšanu - tehniskā
eksperta vērtējums – EUR 60,00. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir jāiegulda līdzekļi automašīnas
ekspluatācijas un servisa izmaksās, jāsecina, ka pašvaldības izdevumi, atsavinot automašīnu, būs
lielāki nekā prognozējamie ienākumi.
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
1.,2.punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu;
2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem
jābūt maksimāli lietderīgiem.
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.panta pirmā daļa nosaka
transportlīdzekļa īpašnieka pienākumu nodrošināt, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots
transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam, savukārt ceturtā daļa nosaka, ka apstrādes
uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot
apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam
transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas,
transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts
komercķīlu reģistrā.
Transportlīdzekļa norakstīšana Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir bezmaksas
pakalpojums. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas saņemt apliecinājumu par transportlīdzekļa
norakstīšanu, veicams maksājums par apliecinājumu par transportlīdzekļa norakstīšanu 1,74
EUR. Norakstot transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodoklis nav jāmaksā (https://csdd.lv/transportlidzekla-norakstisana-vieglieauto-kravas-auto-lidz-3-500-kg-tricikli-vai-kvadracikli/transportlidzekla-norakstisana-csddnodala).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, otro daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.,
2.punktu, Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.pantu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR –
PRET –
ATTURAS –
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt Salas novada pašvaldības īpašumā esošās automašīnas VW Passat, valsts reģistrācijas
Nr. EN142, pārdošanu par brīvu cenu par nenotikušu.
2. Nodot apstrādes uzņēmumam uz Salas novada pašvaldības vārda reģistrēto automašīnu VW
Passat, valsts reģistrācijas Nr. EN142, un norakstīt to, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības
direkcijā likvidācijas sertifikātu.
3. Izvēloties apstrādes uzņēmumu, veikt cenu salīdzināšanu (aptauju).
4. Segt ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Arnis Baumeisters.
14.
Lēmums Nr.20
Par nekustamā īpašuma “Birztalas” Sēlpils pagastā, atsavināšanu
(I.Sproģe, A.Karaseva)
Salas novada dome ir izskatījusi R.D., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvieta
svītrots, 2018.gada 9.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut nekustamā īpašuma – zemes vienības
“Birztalas” Sēlpils pagastā, Salas novadā, pirkuma summu nomaksāt ar atlikto maksājumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2017.gada 28.decembra Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.347 “Par
nekustamā īpašuma “Birztalas” Sēlpils pagastā, Salas novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 10.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Birztalas” Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 005
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0424, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 0,9015 ha platībā, par nosacīto cenu EUR 3052,87
un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu nomniecei R.D. par apstiprināto nosacīto cenu.
2) R.D. 09.01.2018. iesniegumā norāda, ka piekrīt iegādāties (nopirkt) no Salas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu: “Birztalas” Sēlpils pagastā, Salas novadā, par pirkuma summu:
EUR 3052,87. R.D. vēlas, pirkuma summu nomaksāt ar atlikto maksājumu 10 (desmit) mēnešos.
Pirmais maksājums tiks nomaksāts vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Maksājumu vēlās veikt vienu reizi mēnesī, ar maksājuma 20.datumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajā daļā noteikts, ka
„pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem – 0,1 procentu apmērā no kavētās maksājumu summas par katru kavējuma dienu.
Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.”
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut R.D., personas kods svītrots, atsavināt Salas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo
īpašumu – “Birztalas” Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 005 0424, kura sastāvā ir
1 (viena) zemes vienība 0,9015 ha platībā, par nosacīto cenu EUR 3052,87 (trīs tūkstoši
piecdesmit divi euro 87 centi), piedāvājot atlikto maksājumu uz 10 mēnešiem.
2. Juristei A.Karasevai sagatavot pirkuma līgumu, iekļaujot līgumā nosacījumus par atlikto
maksājumu un maksājumu termiņu kavējumiem.
15.
Lēmums Nr.21
Par grozījumiem Salas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam esošā Rīcību un
investīciju plānā
(I.Sproģe, L.Kadžule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu, 2014.gada
14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Salas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās
daļas „Rīcību plānu” un „Investīciju plānu” (pielikumā uz 1 lp.).
2. Paziņojumu par grozījumiem Salas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
Stratēģiskās daļas „Rīcību plānā” un „Investīciju plānā” publicēt pašvaldības mājas lapā
www.salasnovads.lv, un Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).
3. Iesniegt aktualizētās Salas novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam daļas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Zemgales plānošanas reģionā.
16.
Lēmums Nr.22
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar pašvaldības projektu „Pasākumi
plūdu riska mazināšanai Sakas upes posmā”
(I.Sproģe)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu pirmo daļu, Salas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam Stratēģiskās daļas „Rīcību plānu” un „Investīciju
plānu” 2015.-2018. gadam, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” projektu „Pasākumi plūdu riska mazināšanai
Sakas upes posmā”.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi projektu vadītāja L.Kadžule.
17.
Lēmums Nr.23
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces
Ligitas Ašmes 2018.gada 9.janvāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot Draudzi no nodokļa maksas
2018.gadā par nekustamajiem īpašumiem „Ieviņas”, Sēlpils pagastā (adrese Pētera Barisona iela
1, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas novadā) kadastra Nr. 5690 001 0020, „Krīvi”, Sēlpils pagastā,
kadastra Nr.5690 002 0076 un „Krīvlauki”, Sēlpils pagastā, kadastra Nr.5690 001 0261.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei pieder 2 (divi) nekustamie īpašumi – “Krīvi” Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 002 0076, kura sastāvā ir 3 (trīs) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 5690 002 0076 platībā 0,94 ha; 5690 001 0214 platībā 3,28 ha un 5690
001 0215 platībā 0,88 ha un baznīcas sienas, un “Krīvlauki” Sēlpils pagastā, Salas novadā,
kadastra Nr. 5690 001 0261, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
5690 001 0255 platībā 4,27 ha;
2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5690 001 0214 (platībā 0,6 ha) un 5690 001 0255
(platībā 3,67 ha) daļēji tiek iznomātas, t.i. izmantotas saimnieciskajā darbībā;
3) nekustamo īpašumu „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5690 001 0020, kura
sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0210 platībā 0,4880 ha un
īpašuma sastāvā ietilpstošajām 2 (divas) ēkas – draudzes lūgšanas nams un šķūnis, Draudze
nomā no Salas novada pašvaldības draudzes vajadzībām;
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.punktā noteikts, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek “reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu (izņemot šā
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētos objektus un zemi to uzturēšanai), kuru neizmanto
saimnieciskajā darbībā. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētie reliģiskajām
organizācijām piederošie objekti un zeme to uzturēšanai nav apliekami ar nekustamā īpašuma
nodokli, ja tie netiek izīrēti vai iznomāti. Attiecībā uz reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu
par saimniecisku darbību nav uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā
arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu
darbība.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Neaprēķināt Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzei nekustamā īpašuma nodokli par
2018.gadu:
1.1. nekustamā īpašuma „Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 002 0076,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5690 002 0076 platībā 0,94 ha; 5690 001 0214
platībā 2,68 ha un 5690 001 0215 platībā 0,88 ha;
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1.2 nekustamā īpašuma „Krīvlauki”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 001 0261,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0255 platībā 0,6014 ha;
1.3 nekustamā īpašuma „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5690 001 0020,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0210 platībā 0,4880 ha un īpašuma sastāvā
ietilpstošajām 2 (divām) ēkām – draudzes lūgšanas nams un šķūnis.
18.
Lēmums Nr.24
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.B., deklarētā dzīvesvietas svītrots, 2017.gada
29.decembra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par nekustamo īpašumu “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums „svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no 5
(piecām) zemes vienībām kopplatībā 43,17 ha;
3) nekustamais īpašums „ svītrots”, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt V.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par 50%
par nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, zemi
kopplatībā 43,17 ha.
19.
Lēmums Nr.25
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
3.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par nekustamo īpašumu “svītrots”, Salas pagastā un dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas
pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums „ svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no
vienas zemes vienības platībā 0,1882 ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām
ēkām;
3) Dzīvokļa īpašums svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots sastāv no
765/12274 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
4) nekustamie īpašumi „ svītrots” un svītrots, Salas pagastā, netiek izmantoti saimnieciskajā
darbībā.
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Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas noteikumi” 32., 33., 35. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt V.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par 50%
par:
1.1 nekustamā īpašuma „ svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, zemi
platībā 0,1882 ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām;
1.2 dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
20.
Lēmums Nr.26
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
3.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par nekustamo īpašumus svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.S. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no
vienas zemes vienības platībā 0,4 ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām;
3) nekustamais īpašums svītrots, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas noteikumi” 32., 33., 35. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt V.S., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par
50% par nekustamā īpašuma svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots,
zemi platībā 0,4 ha, un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
21.
Lēmums Nr.27
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
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Salas novada dome ir izskatījusi S.B., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
9.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par „ svītrots”, Sēlpils pagastā zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē
ietilpstošajām ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) S.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots 89, sastāv
no četrām zemes vienībām kopplatībā 68,40 ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē
ietilpstošajām ēkām;
3) nekustamais īpašums “svītrots”, Sēlpils pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis
Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt S.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par 50%
par nekustamā īpašuma „svītrots”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, zemi
kopplatībā 68,4 ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
22.
Lēmums Nr.28
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Z.B., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
10.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Z.B. ir politiski represētā persona;
2) dzīvokļa īpašums svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots sastāv no
738/11931 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
3) dzīvokļa īpašums svītrots, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt Z.B., personas kods svītrots 165, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par
50% par dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
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23.
Lēmums Nr.29
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi T.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
8.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par „ svītrots” un “svītrots” zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām
ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) T.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, Salas pagastā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no vienas zemes
vienības platībā 0,0577 un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, T.K. pieder
11/16 domājamās daļas no nekustamā īpašuma;
3) nekustamais īpašums “svītrots”, Salas pagastā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no piecām zemes
vienībām kopplatībā 12,18 ha;
4) nekustamie īpašumi “svītrots” un “svītrots”, Salas pagastā, netiek izmantoti saimnieciskajā
darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt T.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par 50%
par:
1.1 nekustamā īpašuma „ svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, zemi
kopplatībā 0,0577 ha un šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajām ēkām individuālo
dzīvojamo māju apbūvē;
1.2 nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, zemi
kopplatībā 12,18 ha, un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
24.
Lēmums Nr.30
Par Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu
(Ē.Stalidzāns)
Salas novada dome ir izskatījusi Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vadītājas
S.Ozolas 2017.gada 6.decembra vēstuli Nr.3-41.1/132e, kurā ir sniegta informācija par
pašvaldības izvēlētā infrastruktūras risinājuma iekļaušanu Zemgales plānošanas reģiona
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deinstitucionalizācijas plānā (2017-2020) un paskaidrots, ka Salas novada pašvaldībai kā
projekta Nr.9.2.2.1/15/I001 „Atver sirdi Zemgalē” sadarbības partnerim, kas pasākuma 9.3.1.1.
ietvaros veidos infrastruktūru, Zemgales plānošanas reģionam jāiesniedz pašvaldības domes
lēmums, ar kuru tiek saskaņots „Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns
(2017-2020)” un apliecināta pašvaldības gatavība uzņemties saistības un īstenot plānā iekļauto
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr. 313 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi, ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (2017-2020).
2. Uzņemties saistības un īstenot plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumu.
25.
Lēmums Nr.31
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
3.janvāra iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības
0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0675 “Zemturieši”, Salas pagastā, Salas
novadā, iznomāšanu uz laiku 10 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0675 „ Zemturieši” piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) J.K. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) ar J.K. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzies;
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:
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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. punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0675 „Zemturieši”, Salas
pagastā, Salas novadā, platībā 0,36 ha, 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.
26.
Lēmums Nr.32
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.D., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2018.gada
10.janvāra 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 un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14.punkts
nosaka, ka 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 un zvejas tiesību
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
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2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis
Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds 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, 2018. 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.
27.
Lēmums Nr.33
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.P., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2018.gada
10.janvāra 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 un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14.punkts
nosaka, ka 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 un zvejas tiesību
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
2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis
Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds 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, 2018.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.
28.
Lēmums Nr.34
Par struktūrvienības reģistrēšanu
(J.Balodītis)
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Salas novada dome ir izskatījusi ir izskatījusi zemnieku saimniecības “Krasti”,
reģistrācijas Nr.45404006535, juridiskā adrese “Krasti”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads,
īpašnieka J.G. 2018.gada 4.janvāra iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju atļaut reģistrēt
struktūrvienību Salas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Biržu iela 11, Birži,
Salas pagasts, Salas novads.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2017.gada 29.decembrī Salas novada pašvaldība, priekšsēdētājas Irēnas Sproģes personā, ar
zemnieku saimniecību “Krasti” noslēgusi telpu nomas līgumu par telpu ar kopējā platību 75,30
m² nomu nekustamajā īpašumā Biržu ielā 11, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, uz laiku līdz
2018.gada 31.decembrim komercdarbībai (tirdzniecībai).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu,
Komerclikuma 23.pantu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada
18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut zemnieku saimniecībai “Krasti”, reģistrācijas Nr.45404006535, juridiskā adrese
“Krasti”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, reģistrēt struktūrvienību Salas novada pašvaldības
īpašumā Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads (ēkas apzīmējums kadastrā 5686 009
0131 002 veikals).
29.
Lēmums Nr.35
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt A.M., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu “svītrots”, Sēlpils pagastā, Sala
novadā.
2. A.M. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
3. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
30.
Lēmums Nr.36
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.B., personas kods svītrots, 2017.gada 27.decembra
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
A.B. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 31.12.2017. A.B. nav nomaksājis 44,63 EUR par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu;
3) A.B. nav nomaksājis 9,71 EUR par nekustamā īpašuma nodokli.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
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Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.B., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. A.B. nomaksāt parādu par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
3. A.B. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
31.
Lēmums Nr.37
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.L., personas kods svītrots, 2017.gada 27.decembra
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
A.L. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) A.L. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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 A.L., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.

32.
Lēmums Nr.38
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.S., personas kods svītrots, 2017.gada 27.decembra
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
A.S. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) A.S. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
3) A.S. nav nomaksājis 8,64 EUR par nekustamā īpašuma nodokli.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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 A.S., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. A.S. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
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33.
Lēmums Nr.39
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi S.S., personas kods svītrots, 2017.gada 29.decembra
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
S.S. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) S.S. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
3) S.S. nav nomaksājusi 16,55 EUR par nekustamā īpašuma nodokli.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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 S.S., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. S.S. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
34.
Lēmums Nr.40
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.G., personas kods svītrots, 2017.gada 19.septembra
iesniegumu (saņemts Salas novada pašvaldībā 21.12.2017.) 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
L.G. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 31.12.2017. L.G. nav nomaksājusi 43,00 EUR par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, par decembra mēnesi;
3) parāds par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem sastāda 44,59 EUR.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.G., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. L.G. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

35.
Lēmums Nr.41
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.J., personas kods svītrots, 2018.gada 2.janvāra
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.J. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 31.12.2017. I.J. nav nomaksājusi 77,93 EUR par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, par novembra un decembra mēnesi;
3) I.J. nav nomaksājusi 7,63 EUR par nekustamā īpašuma nodokli.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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.J., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. I.J. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
36.
Lēmums Nr.42
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.A., personas kods svītrots, 2018.gada 8.janvāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri
noslēgts ar M.A. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 31.12.2017. M.A. nav nomaksājusi 68,52 EUR par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu;
3) M.A. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 98,84 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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar M.A., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. M.A. nomaksāt parādu par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
3. M.A. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

37.
Lēmums Nr.43
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.J., personas kods svītrots, 2018.gada 10.janvāra
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
A.J. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 31.12.2017. A.J. ir parāds par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, 155,39 EUR.
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 2018.gada 18.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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 A.J., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. A.J. nomaksāt parādu par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
38.
Lēmums Nr.44
Par ĢAC “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
(I.Sproģe)
Saskaņā ar domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes 2018.gada 25.janvāra rīkojumu
Nr.1.5/18/11-PR, pamatojoties uz Darba likuma 58.panta otro daļu, ar 2018.gada 25.janvāri no
darba atstādināts Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” (turpmāk tekstā – Centrs) direktors Juris
Boķis.
Lai nodrošinātu Centra nepārtrauktu darbību, ir nepieciešams iecelt Centra direktora
pienākumu izpildītāju.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta trešajā daļā noteikts, ka “Par
institūcijas, kas sniedz sociālos pakalpojumus vadītāju var būt persona, kurai ir otrā līmeņa
profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība.”
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta ceturtajā daļā noteikts, ka “Bērnu aprūpes,
izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu, kurās uzturas bērni, vadītāju un darba devēju,
kā arī pasākumu organizatoru, individuālo komersantu, komercsabiedrības vadītāju un
brīvprātīgā darba organizatoru pienākums ir nodrošināt, ka pasākuma organizēšanā piedalās un
iestādē pienākumus pilda personas, kuras atbilst šajā pantā izvirzītajām prasībām. Lai persona
varētu pildīt pienākumus iestādē vai piedalīties pasākumu organizēšanā, pasākumu organizatora
vai iestādes vadītāja pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par
personas atbilstību šā panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām, kā arī šīs ziņas
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atkārtoti pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā. Par iestādes vadītāju minētās ziņas pieprasa darba
devējs.”
Svītrots.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9., 13.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 72.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis
Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 25.janvāri iecelt Santu BORMANI, personas kods svītrots, par Ģimenes atbalsta
centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju uz Jura Boķa atstādināšanas no darba laiku.
2. Noteikt, ka S.Bormane veic:
2.1. Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumus 32 stundas nedēļā (0,8 slodzes),
mēnešalga - 888 EUR (astoņi simti astoņdesmit euro) par 0,8 slodzēm;
2.2. sociālā pedagoga pienākumus 8 stundas nedēļā (0,2 slodzes), stundas likme 3,10 EUR/1h.

Nākošā kārtējā domes sēde 2018.gada 22.februārī plkst.14.00

Sēdi slēdz: plkst.15.05
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/

I.Sproģe

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

I.Rēķe
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