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Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī
Par ĢAC “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā
59
Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
60
amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
61
Par grozījumu Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu, kuri tiek
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas
62
pagastā - atsavināšanu
Par grozījumu Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.
63
325
Par ieejas biļešu cenas noteikšanu
64
Par SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu
65
Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
66
sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā” apstiprināšanu
Par grozījumiem patapinājuma līgumā
67
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
68
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
69
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
70
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
71
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
72
Par nekustamā īpašuma „Rizgas” Sēlpils pagastā, sadalīšanu
73
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sēlpils pagastā
74
Par medību tiesību nomas piešķiršanu
75
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
76
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Salas
77
novada pašvaldībai
Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
78
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā
79
finansējuma nodrošināšanu
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā
80
finansējuma nodrošināšanu
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24.

Par grozījumiem Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā
Nr.322

81

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova, SIA “Vīgants” valdes locekle Rita Audriņa,
projektu vadītāja Ligita Kadžule
Nav ieradies – deputāts Jānis Bite – attaisnojošu iemeslu dēļ
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, 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 24.punktiem.

1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Notika pārrunas ar pašvaldības iestāžu vadītājiem par 2019 gada budžetu. Tika apspriesti
prioritārie darbi.
2. Uzsākti grants ceļu greiderēšanas darbi.
3. Visos novada ciemos notika iedzīvotāju sapulces.
4. Notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums.
5. 30.martā Salas novada Jauniešu dome rīko Zemes stundai veltītu pasākumu.
6. Tika izvērtēti pretendentu pieteikumi uz ĢAC “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja
amatu. Saņemti 5 pieteikumi.
2.
Lēmums Nr.59
Par ĢAC “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā
(I.Sproģe)
Ar 2018.gada 25.janvāra Salas novada domes lēmumu Nr.44 (protokols Nr.2, 38.punkts)
par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju uz Jura Boķa
atstādināšanas no darba laiku tika iecelta Santa Bormane. Ņemot vērā, ka no 2019.gada
14.janvāra S.Bormane atrodas ilgstošā prombūtnē, nepieciešams iecelt direktora pienākumu
izpildītāju. Uz amatu tika izsludināta pieteikšanās. Pretendentu vērtēšanas komisija, izvērtējot
iesniegtos pieteikumus, iesaka domei par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora
pienākumu izpildītāju iecelt Raivi Kalniņu. R.Kalniņa kandidatūra atbilst Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 17.panta trešajā daļā, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta
ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.
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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 – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Juris Balodītis balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.aprīli iecelt Raivi KALNIŅU, personas kods svītrots, par Ģimenes atbalsta
centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju uz Jura Boķa atstādināšanas no darba laiku.
3.
Lēmums Nr.60
Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.aprīli izdarīt Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri
tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā šādus grozījumus:
1.1. papildināt attīstības nodaļu ar amatu – projektu asistents (kods pēc klasifikatora
(311925)) 0,5 slodzes, mēnešalga 430 EUR;
1.2. papildināt bāriņtiesu ar amatu - lietvedis (kods pēc klasifikatora (334104)) 0,5 slodzes,
mēnešalga 570 EUR.
4.
Lēmums Nr.61
Par grozījumu Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu, kuri tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi pirmskolas izglītības iestādes “Ābelīte” (turpmāk – PII
“Ābelīte”) vadītājas I.Pastares 01.03.2019. iesniegumu Nr.1/1-25 ar lūgumu rast iespēju no
01.04.2019. nodrošināt PII “Ābelīte” ar lietveža amatu, 1 slodze, jo pieaudzis darba apjoms
lietvedības dokumentu kārtošanā, darbs ar datu bāzes informācijas apstrādi un informācijas
ievadīšanu, papildināšanu un gaidāmo PII “Ābelīte” akreditāciju 2020.gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.aprīli izdarīt Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu, kuri tiek
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā šādu grozījumu:
1.1. papildināt PII „Ābelīte” sarakstu ar amatu – lietvedis (kods pēc klasifikatora (334104)) 1
slodze, mēnešalga 448,00 EUR.
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5.
Lēmums Nr.62
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā - atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi I.R., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvieta svītrots,
2019.gada 27.februāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt Salas novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu - dzīvokli Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) I.R. saskaņā ar 2002.gada 1.septembra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.48 no Biržu
internātpamatskolas īrēja dzīvojamo telpu Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, Salas
novadā uz nenoteiktu laiku. 2018.gada 1.septembrī Salas novada pašvaldība ar I.R. pārslēgusi
dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamo telpu Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā,
Salas novadā īri uz nenoteiktu laiku;
2) I.R. dzīvojamo telpu Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā faktiski īrēja no
Biržu internātpamatskolas kopš 2000.gada sakarā ar sabiedriskā transporta kustības neatbilstību
darba grafikam Biržu internātpamatskolā. Ņemot vērā, ka I.R. pirms dzīvojamās telpas īres
līgumu noslēgšanas lietoja dzīvojamo platību un veica ar to saistītos maksājumus, secināms, ka
ir nodibinātas īres faktiskās attiecības uz mutiskas vienošanās pamata bez rakstveida dokumentu
noformēšanas, pamatojoties uz Civillikuma 1488.panta 1.punktu.
3) I.R. saņēmusi 12.11.2004. privatizācijas paziņojumu (Forma 1) no Salas pagasta dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas, kurā izteikts piedāvājums privatizēt dzīvokli Podvāzes ielā 4-10,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā;
4) I.R. deklarētā dzīvesvieta ir Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Dzīvojamo telpu īrē tikai I.R., citu ģimenes locekļu, kuri tiesīgi iegūt īpašumā dzīvokļa īpašumu,
nav;
5) I.R. nav parāda par īres maksu un pakalpojumu maksu, kas saistīta ar dzīvojamās telpas
lietošanu. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
6) I.R. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts,
ka „atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai
dzīvokļa īpašumu”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 45.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, 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 – dzīvokļa Nr.10, Podvāzes
ielā 4, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa
inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada
pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.
6.
Lēmums Nr.63
Par grozījumu Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr. 325
(I.Sproģe, J.Balodītis)
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 29.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”
62.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR –
7 (Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Irēna Sproģe balsošanā
nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr. 325 “Par transportlīdzekļa
izmantošanu amata pienākumu veikšanai” (protokols Nr.16, 12.punkts) šādu grozījumu: “svītrot
3.punktā vārdus “ekspluatācijas izdevumi 256 EUR gadā””.
7.
Lēmums Nr.64
Par ieejas biļešu cenas noteikšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Sēlpils kultūras nama direktores Anitas Gerasimovas
2019. gada 13. marta iesniegumu ar ierosinājumu par Daugavas svētu ieejas biļešu cenas
paaugstināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) viens no lielākajiem kultūras pasākumiem Salas novadā ir tradicionālie Daugavas svētki, kuri
notiek jūlija mēneša pēdējā sestdienā;
2) ar katru gadu pieaug gan sporta komandu, gan pasākuma apmeklētāju skaits;
3) visus gadus novads ir bijis pretimnākošs ģimenēm, jo bērniem līdz 13 (ieskaitot) gadu
vecumam, ieeja ir brīva;
4) iegādājoties ieejas biļeti, pasākuma apmeklētājs var piedalīties piedāvātajās izklaidēs visa
pasākuma garumā, ieskaitot zaļumballi, redzēt un līdzi just sporta sacensībās, baudīt kultūras
programmu;
5) lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta sacensību, kultūras programmu un izklaidi, kā arī drošību un
teritorijas sakoptību pasākuma laikā ierosinājums līdzšinējo EUR 4.00 vietā turpmāk pasākuma
ieejas biļetes cenu noteikt EUR 6.00, līdz ar to palielinot apmeklētāju līdzfinansējumu pasākuma
organizēšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu,
21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada
21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pasākuma “Daugavas svētki” ieejas biļetes cenu 6,00 EUR (seši euro 00 centi).
8.
Lēmums Nr.65
Par SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu
(I.Sproģe, R.Audriņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu,
Komerclikuma 88.panta pirmo daļu, 179.panta pirmo daļu, 180.panta ceturto daļu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.pantu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu, 2015.gada 30.jūlija Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldības noteikumu 20.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vīgants”, reģistrācijas Nr.55403000931,
2018.gada finanšu pārskatu. (pielikumā uz 1 lp.)
2. Zaudējumus segt no pašu kapitāla.
9.
Lēmums Nr.66
Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Salas novadā” apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, 45.panta septīto daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, 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.2019/1 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
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.
10.
Lēmums Nr.67
Par grozījumiem patapinājuma līgumā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. un 65.punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada marta mēnesi grozīt ar Salas novada domes deputātiem noslēgtos patapinājuma
līgumus par personīgā transportlīdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildes nodrošināšanai
šādi:
1.1. svītrot līguma 1.5.punktu;
1.2. izteikt 2.1.3.punktu šādā redakcijā: “2.1.3. Apstiprinātā degvielas patēriņa norma 20 l
mēnesī”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veic grāmatvedības nodaļa.

11.
Lēmums Nr.68
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.R., dzīvo svītrots, 2019.gada 14.februāra iesniegumu
ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā Salas novada Salas pagasta teritorijā.
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Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M.R., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Salas novada Salas pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, norēķinu kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka M.R. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
12.
Lēmums Nr.69
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.L., dzīvo svītrots, 2019.gada 14.februāra iesniegumu
ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā Salas novada Salas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
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zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.L., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Salas novada Salas pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, norēķinu kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka A.L. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
13.
Lēmums Nr.70
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.L., dzīvo svītrots, 2019.gada 14.februāra iesniegumu
ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā Salas novada Salas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
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ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.L., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Salas novada Salas pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, norēķinu kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka A.L. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
14.
Lēmums Nr.71
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.G., dzīvo svītrots, 2019.gada 21.marta iesniegumu ar
lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā Salas novada Salas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
9

ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.G., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Salas novada Salas pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, norēķinu kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka A.G. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
15.
Lēmums Nr.72
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.D., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2019.gada 14.marta
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
2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Egīls Rušiņš balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M.D., personas kods svītrots, rūpnieciskās zvejas tiesības (pašpatēriņa zvejai) Vīķu
ezerā Sēlpils pagastā Salas novadā, 2019. gada zvejas sezonā zvejošanai ar 30 m garu tīklu.
2. Noteikt gada zvejas tiesību nomas maksu 17,10 EUR, 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.

10

16.
Lēmums Nr.73
Par nekustamā īpašuma „Rizgas” Sēlpils pagastā, sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.E., dzīvesvietas adrese svītrots, pilnvarnieces I.D.,
personas kods svītrots, 2019.gada 14. marta iesniegumu par nekustamā īpašuma “Rizgas”,
Sēlpils pagastā, Salas novadā, sadalīšanu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) I.E. pilnvarniece I.D. lūdz Salas novada domi lemt par nekustamā īpašuma “Rizgas”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots sadali, atdalot 1 (vienu) atsevišķu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu svītrots platībā 4,9 ha, zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un
noteikt zemes lietošanas mērķi;
2) nekustamais īpašums „Rizgas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, sastāv no 3 (trijām) atsevišķām
zemes vienībām, šādai nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu vai detālplānojumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļā noteikts, ka, pamatojoties
uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 1.panta 14.punktā noteikts,
ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
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”:
11.punktā noteikts, ka “ Apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta
saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau
veidojot jaunu zemes vienību”.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu; 19.panta
pirmo daļu un 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, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.E. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo
īpašumu „Rizgas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 4,9 ha jaunu
nosaukumu “Liepiņas” (pievienot nekustamajam īpašumam “Liepiņas”) Sēlpils pagasts, Salas
novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101).
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17.
Lēmums Nr.74
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sēlpils pagastā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2019.gada 6. marta
vēstuli Nr.2-04-L/158 par zemes vienības lietošanas mērķi.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0142 platība ir 0,79 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 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 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0142 zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM
kods 0101), platība 0,79 ha (t.sk. 0,79 ha citas zemes).
18.
Lēmums Nr.75
Par medību tiesību nomas piešķiršanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Biedrības „Biržu mednieki” (turpmāk - Biedrība),
reģistrācijas Nr.40008093259, juridiskā adrese „Atvari”, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV5214, valdes priekšsēdētāja Z.S. 2019.gada 7.marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt medību
tiesību nomu Salas novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Salas pagasta teritorijā,
norādot, ka zemes vienības atrodas Biedrības medību teritorijā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1.1. LR Uzņēmuma reģistra 29.01.019. lēmums Nr.6-24/11156;
1.2. Biedrības reģistrācijas apliecība;
1.3. Biedrības statūti;
1.4. Biedrības biedru saraksts uz 05.02.2019.;
1.5. Biedrības medību platību shēma;
12

2) 14 no 20 Biedrības biedriem dzīves vietu ir deklarējuši Salas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
3) Biedrībai ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību
iecirknis Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tas neatrodas tālāk par 100
metriem no pašvaldības medību platība;
4) Biedrībai juridiskā adrese reģistrēta Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi”:
13.punkts nosaka, ka “Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai
personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu (turpmāk – medību līgums)
zemes vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja medību līgumā ir precīzi
norādītas zemes vienības daļas robežas un tās kartogrāfiski atspoguļotas Latvijas 1992. gada
ģeodēzisko koordinātu sistēmā. Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai.”
15.punkts - “Medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību
tiesību lietotājs var izmantot pēc līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas
medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki.
Medību iecirkņa sastāvā reģistrētie līgumi uzskatāmi par prioritāriem salīdzinājumā ar
nereģistrētiem medību līgumiem.”
Salas novada domes 2013.gada 28. februāra “Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtības noteikumi” 3.punkts nosaka, ka “Medību tiesību nomas pašvaldības medību
platībās pirmtiesība, ievērojot šādu prioritāro secību ir:
3.1. medību kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts mežu dienesta meža
kontroles teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības;
3.2. medību kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Salas
novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un kuram ir Valts meža dienesta meža kontroles
teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Salas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
3.3. mednieku kolektīvam un personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles
teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Salas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
3.4. mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Salas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
3.5. Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai.
Apkopojot iepriekšminēto, secināms, ka Biedrībai ir medību tiesību nomas pirmtiesība,
pamatojoties uz Salas novada domes 2013.gada 28. februāra “Salas novada pašvaldības medību
tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 3.1.-3.4.apakšpunktu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi” 13., 14., 15.punktu, Salas
novada domes 2013.gada 28. februāra “Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtības noteikumi” 1., 2.,punktu, 3.1.-3.4., apakšpunktu, 6.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Biedrībai „Biržu mednieki”, reģistrācijas Nr.40008093259, juridiskā adrese „Atvari”,
Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214, medību tiesību nomu uz 5 gadiem šādās Salas
novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Salas pagastā:
1) kadastra apzīmējums 56860050120 „Ielejas”, platība 1,73 ha;
2) kadastra apzīmējums 56860090215 „Jaunplūdi”, platība 6,3 ha;
3) kadastra apzīmējums 56860090195 „Bramaņi” platība 3,5 ha;
4) kadastra apzīmējums 56860090196 “Bramaņi”, platība 3,5 ha;
5) kadastra apzīmējums 56860090243 „Rema”, platība 4,73 ha.
2. Par medību tiesību nomu aprēķināt nomas maksu 0,43 EUR apmērā gadā par vienu ha bez
pievienotās vērtības nodokļa. Nomas maksa apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste Z.Daņilova.
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19.
Lēmums Nr.76
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi D.M., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada
23.janvāra iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes vienības
11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0116 “Skroderi”, Salas pagastā, Salas novadā,
iznomāšanu uz laiku 10 gadi.
Izskatot iesniegumu, konstatēts:
1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0116 „Skroderi” piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) D.M. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
3) Ar D.M. noslēgtais Lauku apvidus Zemes nomas līgums izbeidzas 2019. gada 1. aprīlī;
4) Uz zemes vienības atrodas D.M. 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 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt ar D.M. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 009 0116 platībā 11,2 ha „Skroderi” 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.
20.
Lēmums Nr.77
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Salas novada pašvaldībai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstuli Nr.204/45 “Par rezerves zemes piekritību pašvaldībai un kadastra datu aktualizāciju” un konstatēja,
ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0684 platībā 7,71 ha (grafiskā platība
7,5262 ha) “Dzelzceliņš”, Salas pagastā, Salas novadā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēts statuss “rezerves zemes fonds”.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektā daļa nosaka, ka valstij un vietējām pašvaldībām
pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes
reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada
teritoriālā iedalījuma vienībās. Savukārt likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali,
par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība (saraksts
pielikumā).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā noteikts, ka zemes
starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā'' 3.panta otrās daļas 4.punktā noteikts, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada
21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas
kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību
atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome
(padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts
vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi”.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto un sesto daļu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, Likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā'' 3.panta otrās daļas 4.punktu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Salas novada pašvaldībai piekrīt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 5686 002 0684 platībā 7,71 ha (grafiskā platība 7,5262 ha) “Dzelzceliņš”,
Salas pagastā, Salas novadā, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101.
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2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0684 platībā 7,71 ha (grafiskā
platība 7,5262 ha) “Dzelzceliņš”, Salas pagastā, Salas novadā, ir starpgabals.
3. Nekustamā īpašuma platība var tikt precizēta, veicot zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0684 „Dzelzceliņš”, Salas pagastā, Salas
novadā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste I. Gādmane.
21.
Lēmums Nr.78
Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., personas kods svītrots, 2019.gada 18.februāra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli “Indrāni” – 8, Sēlpils pagastā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav izpaužami.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošo noteikumu
Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.4.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V.K., personas kods svītrots, dzīvokli “Teiksmas” – 7, Sēlpils pagastā, Salas novadā
un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2020.gada 31.decembrim.
22.
Lēmums Nr.79
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma
nodrošināšanu
(I.Sproģe, L.Kadžule)
Domes priekšsēdētaja Irēna Sproģe lūdz papildināt lēmuma 3.punktu aiz vārda
“līdzekļiem” ar vārdiem “un ņemot aizņēmumu Valsts kasē”.
Deputātiem nav iebildumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, pašvaldībai ir iespēja
iesniegt projekta iesniegumu, lai veiktu grants ceļu pārbūvi.
Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020.gadam 7.pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas
publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos.
Lai piedalītos pasākumā un iesniegtu pieteikumu Lauku atbalsta dienestā pašvaldībai ir
izstrādāts būvprojekts un veikts iepirkums „Pašvaldības ceļa S23 Saulieši- Ķesterāres- Ievu Līči
infrastruktūras posma pārbūve”. Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt grants ceļu 2,986 km
garumā Salas novada Salas pagastā.
Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Pašvaldības ceļa S23 Saulieši- Ķesterāres- Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūves
izmaksas sastāda 247931,97 EUR bez PVN, būvuzraudzības izmaksas – 1850,00 EUR bez PVN,
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topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izgatavošana - 1579,52 EUR bez PVN , būvprojektu izstrāde
- 5474,00 EUR bez PVN, autoruzraudzība – 608,00 EUR bez PVN un PVN – 54063,13 EUR.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 311506,62 EUR.
Lai īstenotu projektu nepieciešams Salas novada pašvaldības līdzfinansējums, 10 %
apmērā, t.i. 31150,66 EUR apmērā. ELFLA izmaksu līdzfinansējums - 280355,96 EUR, kas
sastāda 90 % no projekta budžeta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”, ņemot vērā 2015.gada 3.septembra lēmumu Nr.10 “Par kritēriju
dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” apstiprināšanu un atbilstoši Salas novada Attīstības
programmā 2019.-2025. gadam noteiktajai Vidēja termiņa prioritātei (VTP2): Uzņēmējdarbības
un infrastruktūras attīstība, Rīcības virziena (RV1): uzņēmējdarbības attīstīšana noteiktajam
uzdevumam U2 “Uzlabot un izveidot uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru”, Investīciju
plānu 2019.g., saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam, investīciju
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu
„Pašvaldības ceļa S23 Saulieši- Ķesterāres - Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūve”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 311506,62 EUR (trīs simti vienpadsmit tūkstoši pieci
simti seši euro 62 centi), t.sk. ELFLA finansējums – 280355,96 EUR un Salas novada
pašvaldības finansējums 31150,66 EUR apmērā.
3. Pēc projekta iesnieguma „Pašvaldības ceļa S23 Saulieši- Ķesterāres- Ievu Līči infrastruktūras
posma pārbūve” apstiprināšanas, priekšfinansējumu 224284,77 EUR (divi simti divdesmit četri
tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro 77 centi) un līdzfinansējuma 31150,66 EUR
(trīsdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro 66 centi) apmērā nodrošināt no Salas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4. Atbildīgā par projekta īstenošanu projekta vadītāja Ligita Kadžule, par finanšu plūsmas
nodrošināšanu, finanšu darījumiem un izdevumu attiecināmību projekta ietvaros - galvenā
grāmatvede Silvija Zabludovska un finansiste Kristīne Jucīte.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Arnim Baumeisteram
23.
Lēmums Nr.80
Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma
nodrošināšanu
(I.Sproģe, L.Kadžule)
Domes priekšsēdētaja Irēna Sproģe lūdz papildināt lēmuma 3.punktu aiz vārda
“līdzekļiem” ar vārdiem “un ņemot aizņēmumu Valsts kasē”.
Deputātiem nav iebildumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pašvaldībai ir iespēja
iesniegt projekta iesniegumu, lai veiktu grants ceļu pārbūvi.
Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020.gadam 7.pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas
publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos.
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Lai piedalītos pasākumā un iesniegtu pieteikumu Lauku atbalsta dienestā pašvaldībai ir
izstrādāts būvprojekts un veikts iepirkums „Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi
infrastruktūras posma pārbūve”. Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt grants ceļu 1,035 km
garumā Salas novada Sēlpils pagastā.
Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras posma pārbūves izmaksas
sastāda 114947,41 EUR bez PVN, būvuzraudzības izmaksas – 1050,00 EUR bez PVN,
topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izgatavošana – 546,00 EUR bez PVN , būvprojektu izstrāde 1800,00 EUR bez PVN, autoruzraudzība – 200,00 EUR bez PVN un PVN – 24894,12 EUR.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 143437,53 EUR.
Lai īstenotu projektu nepieciešams Salas novada pašvaldības līdzfinansējums, 10 %
apmērā, t.i. 14343,75 EUR apmērā. ELFLA izmaksu līdzfinansējums – 129093,78 EUR, kas
sastāda 90 % no projekta budžeta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”, ņemot vērā 2015.gada 3.septembra lēmumu Nr.10 “Par kritēriju
dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” apstiprināšanu un atbilstoši Salas novada Attīstības
programmā 2019.-2025. gadam noteiktajai Vidēja termiņa prioritātei (VTP2): Uzņēmējdarbības
un infrastruktūras attīstība, Rīcības virziena (RV1): uzņēmējdarbības attīstīšana noteiktajam
uzdevumam U2 “Uzlabot un izveidot uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru”, Investīciju
plānu 2019.g., saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam, investīciju
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu
„Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve” .
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 143437,53 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši
četri simti trīsdesmit septiņi euro 53 centi), t.sk. ELFLA finansējums – 129093,78 EUR un
Salas novada pašvaldības finansējums 14343,75 EUR apmērā.
3. Pēc projekta iesnieguma „Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras
posma pārbūve” apstiprināšanas priekšfinansējumu 131962,52 EUR (viens simts trīsdesmit viens
tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi euro 52 centi) un līdzfinansējuma 14343,75 EUR
(četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 75 centi) apmērā nodrošināt no Salas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4. Atbildīgā par projekta īstenošanu projekta vadītāja Ligita Kadžule, par finanšu plūsmas
nodrošināšanu, finanšu darījumiem un izdevumu attiecināmību projekta ietvaros - galvenā
grāmatvede Silvija Zabludovska un finansiste Kristīne Jucīte.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Arnim Baumeisteram.
24.
Lēmums Nr.81
Par grozījumiem Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.322
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir 2018.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu Nr.322 “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību” (protokols Nr.16, 9.punkts). Ņemot vērā, ka ar
2019.gada 1.martu Jēkabpils novada pašvaldība ir izveidojusi jaunu iestādi - Jēkabpils novada
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Kultūras pārvalde, nepieciešams pārslēgt līgumus par funkciju deleģēšanu Jēkabpils novada
pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5., 21.,
22.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības
likuma 17.panta trešo daļu, 18.panta trešo 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, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Salas novada dome ir 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.322 “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību” (protokols Nr.16, 9.punkts) šādi:
1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Deleģēt Jēkabpils novada pašvaldībai:
1.1. veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā, 21.punktā un 22.punktā
noteikto pašvaldības autonomu funkciju un Izglītības likuma 17.punkta trešās daļas un Dziesmu
un deju svētku likuma izrietošus pārvaldes uzdevumus atbilstoši Jēkabpils novada Izglītības
pārvaldes nolikuma 3.nodaļā noteiktajam.;
1.2. veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību - un Dziesmu un deju svētku likuma izrietošus pārvaldes
uzdevumus:
1.1.1. nodrošināt Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un dalību tajā (sadarbība ar
virsvadītājiem, virsvadītāju darba nodrošinājums, semināru, kopmēģinājumu, konkursu un skašu
organizēšana, jaunrades procesu atbalstīšana);
1.1.2. sniegt novada pašvaldības dibinātiem amatierkolektīviem nepieciešamo organizatorisko
un metodisko nodrošinājumu Dziesmu un deju svētku starplaikā, kā arī Dziesmu un deju svētku
laikā;
1.1.3. koordinēt starpnovadu kultūras pasākumus;
1.1.4. veidot sadarbību starpnovadu kultūras jomā un metodiskajā darbā.”
2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Noslēgt deleģēšanas līgumus ar Jēkabpils novada pašvaldību uz 1 (vienu) gadu. (Līgumi
pielikumā)”.
Nākošā kārtējā domes sēde 2019.gada 25.aprīlī plkst.14.00
Sēdi slēdz: plkst. 14.36

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

/personiskais paraksts/

I.Sproģe 02.04.2019.

I.Rēķe
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02.04.2019.

