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Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto februāra mēnesī
46
Par nekustamā īpašuma „Dzīlītes” Salas pagastā, Salas novadā izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Dzīļulauki” Salas pagastā, Salas novadā izsoles
47
rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW Passat pārdošanu
48
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
49
Par būvju uzņemšanu grāmatvedības bilancē
50
Par Salas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam esošā Rīcību
51
un investīciju plāna aktualizāciju
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu
52
konkursā
Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizāciju
53
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
54
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
55
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai
56
Baznīcai
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, atsavināšanu
57
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
58
Par Salas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
59
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
60
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
61
Par nekustamā īpašuma „Celmiņi” Sēlpils pagastā, sadalīšanu
62
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
63
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
64
Par adreses maiņu Salas novada Salas pagastā
65
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu Salas pagastā
66
Par īres līguma izbeigšanu
67
Par īres līguma izbeigšanu
68
Par īres līguma pagarināšanu
69
Par īres līguma pagarināšanu
70
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27.
28.
29.
30.
31.

Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību

71
72
73
74
75

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, sabiedrisko
attiecību un tūrisma lietu speciāliste Jolanta
Grandāne, finansiste Kristīne Jucīte, projektu vadītāja
Ligita Kadžule
Laikraksta “Jaunais Vēstnesis” ārštata korespondente Ligita Ābolniece.
Laikraksta “Brīvā Daugava” korespondente Ilze Bičevska
Nav ieradušies – deputāti Jānis Bite – slimības dēļ;
Egīls Rušiņs – darba dēļ.
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 31 punktu.
1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto februāra mēnesī
(I.Sproģe)
1. Izsludināts iepirkums “Pašvaldības ceļu S 21 Mežmaļi – Dekšņi un Se 6 Kaijas – Pūķupīte
infrastruktūras pārbūve”.
2. Tika veikta katlumāju mērinstrumentu pārbaude un nomaiņa Pašvaldības iestādēs Sēlijā
(Sēlpils pagasta pārvalde, ĢAC “Saulstari”) un Biržos (Biržu pamatskola).
3. Veikta Salas novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventāra pēc grāmatvedības datiem uz 31.10.2017. un naudas līdzekļu, debitoru parādu un
kreditoru saistību inventarizācija pēc grāmatvedības datiem uz 31.12.2017. Iztrūkumi un
pārpalikumi netika konstatēti.
4. Norisinājās Valentīndienai veltīti pasākumi.
5. SIA “VĪGANTS” uzstādījis visām pašvaldības iestādēm ūdens skaitītājus.
6. Sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu “Eco Baltia vide” Salas novada teritorijā tiks
uzstādīti 4 stikla taras savākšanas konteineri.
7. Pasūtītas jaunas guļbaļķu šūpoles un bērnu rotaļu laukums Zvejnieklīcī.
8. Pasūtīti divi rotaļu laukumu komplekti Salas ciemam.
9. Par godu Lietuvas valsts simtgadei Salas novada pašvaldības pārstāvji kopā ar vidējās
paaudzes deju kolektīvu “Sēļu zeme” un Salas kultūras nama sieviešu vokālo ansambli
“Belcanto” piedalījās svētku pasākumā pie sadraudzības partneriem Lietuvā Kriaunas pašvaldībā
Rokišķu rajonā.
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10. Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu Salas novada pašvaldība piedalās projektā
""Strūves meridiāna" starptautiskā tūrisma ceļa izveide." Projekta ietvaros paredzēts: talkas
pasākums Salas novadā, sakopjot Strūves ģeodēziskā loka punktus: Arbidāni (aizsardzības
Nr.8983, Sēlpils pagastā) un Daborkalnu (aizsardzības Nr.9217, Taborkalns, Sēlpils pagasts)
2.
Lēmums Nr.46
Par nekustamā īpašuma „Dzīlītes” Salas pagastā, Salas novadā izsoles rezultātu
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdē (protokols Nr.13) tika pieņemts lēmums
Nr.300 „ Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības “Dzīlītes””, Salas pagastā, Salas
novadā, nodošanu atsavināšanai”. 2018.gada 22.janvārī notika nekustamā īpašuma „Dzīlītes”,
Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs 5686 009 0213, izsole ar augšupejošu soli, kurā
nekustamo īpašumu nosolīja par augstāko piedāvāto cenu - EUR 3803,59 (trīs tūkstoši astoņi
simti trīs euro un 59 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „„Dzīlītes”, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra numurs 5686 009 0213, 2018.gada 22.janvāra izsoles rezultātus un
Izsoles protokolu Nr.1.
2. Slēgt Pirkuma līgumu ar SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS”, reģistrācijas Nr. 45403014802,
juridiskā adrese „Dzīles”, Salas pagasts, Salas novads, par nosolīto cenu EUR 3803,59 (trīs
tūkstoši astoņi simti trīs euro un 59 centi).
3. Juristei A.Karasevai sagatavot pirkuma līgumu.
3.
Lēmums Nr.47
Par nekustamā īpašuma „Dzīļulauki” Salas pagastā, Salas novadā izsoles rezultātu
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdē (protokols Nr.13) tika pieņemts lēmums
Nr.301 „ Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības “Dzīļulauki”, Salas pagastā, Salas
novadā, nodošanu atsavināšanai”. 2018.gada 22.janvārī notika nekustamā īpašuma „ Dzīļulauki”,
Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs 5686 009 0365, izsole ar augšupejošu soli, kurā
nekustamo īpašumu nosolīja par augstāko piedāvāto cenu - EUR 4374,49 (četri tūkstoši trīs simti
septiņdesmit četri euro un 49 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dzīļulauki”, Salas
pagastā, Salas novadā, kadastra numurs 5686 009 0365, 2018.gada 22.janvāra izsoles rezultātus
un Izsoles protokolu Nr.2.
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2. Slēgt Pirkuma līgumu ar SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS”, reģistrācijas Nr. 45403014802,
juridiskā adrese „Dzīles”, Salas pagasts, Salas novads, par nosolīto cenu EUR 4374,49 (četri
tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un 49 centi).
3. Juristei A.Karasevai sagatavot pirkuma līgumu.
4.
Lēmums Nr.48
Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW Passat pārdošanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi 2017.gada 25.janvāra SIA “CARLUX” iesniegumu ar
piedāvājumu iegādāties automašīnu VW Passat, ar valsts reģistrācijas Nr. EN142, par cenu, kas
vienāda ar automašīnas novērtējuma noteikto vērtību – EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit
euro un 00 centi), un nomaksāt uzkrāto automašīnas ekspluatācijas nodokļa parādu.
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. 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, uz automašīnu gulstas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa parāds.
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;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.,
2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, 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. Piekrist SIA “CARLUX” izteiktajam piedāvājums un pārdot automašīnu VW Passat, valsts
reģistrācijas Nr. EN142 par EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit euro 00 centi).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Arnis Baumeisters.
5.
Lēmums Nr.49
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par trīs pašvaldībai piederošu nedzīvojamo
telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas
Nr.40008002279.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
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1) telpas biedrībai nepieciešamas Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām dalāmo paku uzglabāšanai, savukārt
paku izdali veiks pašvaldības Sociālais dienests, pamatojoties uz 2014.gada 25.novembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
īstenošanas noteikumi”;
2) biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanu
vistrūcīgākajām personām plāno no 2018.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.decembrim;
3) telpas, kuras atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām ir atbilstošas pārtikas un
pamatu paku uzglabāšanai, atrodas:
a) Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā,
kadastra apzīmējums 5686 002 0654 001, telpa Nr.105 “Noliktava”, 10,2 m2 , ēkas atlikusī
bilances vērtība uz 15.02.2018. ir 276 330,48 EUR;
b) Biržu Tautas namā Biržu ielā 11, Birži, Salas pagasts, Salas novadā, kadastra apzīmējums
5686 009 0131 001, telpa Nr.3 “Ģērbtuve”, 17,3 m2 , ēkas atlikusī bilances vērtība uz
15.02.2018. ir 53 132,65 EUR;
c) Sēlpils pagasta pārvaldē Pētera Barisona ielā 6, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas novadā,
nekustamā īpašuma nosaukums “Rūtas”, Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra apzīmējums
5690 001 0165 001, telpa Nr.22 “Telpa”, 8,80 m2, ēkas atlikusī bilances vērtība uz 15.02.2018. ir
189 750,19 EUR;
4) Biedrībai saskaņā ar informāciju no VID datu bāzes (Sabiedriskā labuma organizācija likuma
5.pants) no 02.06.2005.ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības jomas:
labdarība, palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 14.panta
pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, šī panta otrās daļas
trešais punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1punktu, trešo daļu, piekto daļu, sesto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais
Krusts”, reģistrācijas Nr. 40008002279, uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā no 2018.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.decembrim
sekojošas telpas:
1.1. telpa Nr.105 “Noliktava”, 10,2 m2, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā,
kadastra apzīmējums 5686 002 0654 001;
1.2. telpa Nr.3 “Ģērbtuve”, 17,3 m2, Biržu ielā 11, Birži, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra
apzīmējums 5686 009 0131 001;
1.3. telpa Nr.22 “Telpa”, 8,80 m2, Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā, Salas novadā,
nekustamā īpašuma nosaukums “Rūtas”, Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra apzīmējums
5690 001 0165 001.
2. Lēmuma 1.punktā nosauktās telpas izmantojamas, lai uzglabātu Sabiedrības integrācijas fonda
piešķirtās pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām
dalāmās pakas.
3. Ja biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu, vai lēmuma 1.punktā bezatlīdzības
lietošanā nodotās telpas netiek izmantotas lēmuma 2.punktā minētajam mērķim, biedrības
pienākums ir telpas nodot pašvaldībai atpakaļ.
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4. Juristei A.Karasevai sagatavot patapinājuma līgumu.

6.
Lēmums Nr.50
Par būvju uzņemšanu grāmatvedības bilancē
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2018.
gada 23. janvāra vēstuli Nr.9-01/696011-1/1 par informācijas sniegšanu par Salas novada
pašvaldības īpašumā esošiem un pašvaldībai piekritīgajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētiem kadastra objektiem uz 2017. gada 31. decembri.
Pamatojoties uz likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 2009. gada
15. decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt Salas novada pašvaldības grāmatvedības bilancē šādas būves:
1.1. būvi – “Atdzelžošanas stacija”, Ošānu ielā 15, Ošāni, Salas pag., Salas novads (kadastra
apzīmējums 56860050307 001), kadastrālā vērtība 238,00 EUR;
1.2. būvi – “Artēziskā aka”, Ošānu ielā 15, Ošāni, Salas pag., Salas novads (kadastra apzīmējums
56860050307 002), kadastrālā vērtība 270,00 EUR;
1.3. būvi – “Ūdenstornis”, Ošānu ielā 15, Ošāni, Salas pag., Salas novads (kadastra apzīmējums
56860050307 003), kadastrālā vērtība 1025,00 EUR.
7.
Lēmums Nr.51
Par Salas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam esošā Rīcību un investīciju
plāna aktualizāciju
(I.Sproģe, L.Kadžule, K.Jucīte)
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība
koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas
plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu, 22. panta otrā
daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi,
tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un
nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai
nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punkts nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē
ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Salas novada pašvaldības
Attīstības nodaļa ir veikusi Attīstības programmā esošā Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju
atbilstoši 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1 “Salas novada pašvaldības
2018.gada budžets”.
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, 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1
“Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Aktualizēt Salas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas „Rīcību
plānu” un „Investīciju plānu”.
2. Apstiprināt Salas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas
aktualizēto „Rīcību plānu” un „Investīciju plānu” (pielikumā uz 32 lapām).
3. Paziņojumu par Salas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gadam Stratēģiskās
daļas aktualizēto „Rīcību plānu” un „Investīciju plānu” publicēt pašvaldības mājas lapā
www.salasnovads.lv, un Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).
4. Iesniegt aktualizētās Salas novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam daļas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Zemgales plānošanas reģionā.
8.
Lēmums Nr.52
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā
(I.Sproģe, L.Kadžule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Salas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam , Stratēģiskās daļas „Rīcību plānu” un „Investīciju
plānu” 2015.-2018. gadam, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda konkursā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē
„Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku
novēršanai” projektu „Attīrīšanas iekārtu pārbūve ar septisko notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai,
vides risku novēršanai Sēlijas ciemā”.
2. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda konkursā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē
„Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku
novēršanai” projektu „ Ošānu ciema attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku
novēršanai”.
9.
Lēmums Nr.53
Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizāciju
(I.Sproģe)
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās
pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un
17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu tiešās pārvaldes iestādi var reorganizēt, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm,
rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - Republikas pilsētas pašvaldība
un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un
likvidē vispārējās izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, un piektā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju
attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.
Likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikta pašvaldības
autonomā funkcija: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
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Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.
Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas mērķis ir nodrošināt
Salas novada pašvaldības finanšu līdzekļu, materiāltehnisko un personāla resursu racionālu un
efektīvu izmantošanu, paaugstināt izglītības kvalitāti, izveidojot mūsdienīgu pamatskolu, kas
piedāvās pirmsskolas un pamatizglītības programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām,
nodrošināt atbalsta personāla un pedagoģiskā personāla pieejamību, integrējot abu izglītības
iestāžu labo pieredzi un tradīcijas.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas
2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt Biržu internātpamatskolu (izgl.iest.reģ.nr. 4512900265, juridiskā adrese:
Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214) un Biržu pamatskolu (reģ.nr.
4512900269, juridiskā adrese: Biržu iela 12, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, LV - 5214), tās
apvienojot, un reorganizācijas rezultātā izveidot jaunu izglītības iestādi – Biržu pamatskola
(juridiskā adrese: Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 2018.gada 31.augustā.
3. Noteikt, ka Biržu pamatskola būs Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas saistību,
prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva, mantas un
nemateriālo vērtību, kā arī licencēto un akreditēto izglītības programmu un izglītības
programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti no
valsts un pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
5. Uzdot Salas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 26.februārim informēt par
lēmuma 1.punktā minēto skolu reorganizāciju Biržu internātpamatskolas direktori Svetlanu
Andruškeviču un Biržu pamatskolas direktori Aiju Grišuli, kā arī, saskaņā ar Izglītības likuma
23.panta piekto daļu, nodrošināt, ka tiek informēta Izglītības un zinātnes ministrija.
6. Izveidot izglītības iestāžu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Komisijas locekļi:
Salas novada pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters;
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka;
Biržu pamatskolas direktore Aija Grišule;
Biržu internātpamatskolas direktore Svetlana Andruškeviča;
Salas novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, deputāts
Ēvalds Stalidzāns;
Salas novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle, deputāte Inga
Pastare;
Salas novada pašvaldības juriste Agnese Karaseva;
Biržu internātpamatskolas vecāku pārstāvis;
Biržu pamatskolas vecāku pārstāvis.
7. Uzdot izglītības iestāžu reorganizācijas darba grupai:
7.1. Sagatavot un nākošajā Salas novada domes sēdē 2018.gada martā, iesniegt apstiprināšanai
izglītības iestāžu reorganizācijas plānu;
7.2. Koordinēt izglītības iestāžu reorganizācijas pabeigšanu līdz 2018.gada 31.augustam, veicot
nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šī domes lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Salas
novada domes lēmumu pieņemšanu.
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8. Uzdot Biržu internātpamatskolas direktorei Svetlanai Andruškevičai un Biržu pamatskolas
direktorei Aijai Grišulei, informēt izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo
vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju.
9. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Salas novada pašvaldības izpilddirektoram Arnim
Baumeisteram.
10.
Lēmums Nr.54
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Ē.K., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvietas
adrese svītrots, 2018.gada 19.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma
nodokli kā politiski represētai personai par „ svītrots” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Ē.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, kadastra Nr. svītrots, sastāv no divām zemes vienībām un
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.;
3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots platība 39,1 ha, 37,4 ha tiek iznomāti, t. i,
izmantoti saimnieciskajā darbībā (Zemes nomas līgums noslēgts 03.02.2014., reģistrēts
23.02.2015. Nr.2015-33);
4) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 2,1 ha, 2,1 ha tiek iznomāti, t. i,
izmantoti saimnieciskajā darbībā (Zemes nomas līgums noslēgts 03.02.2014., reģistrēts
23.02.2015. Nr.2015-33);
5) Ē.K. pieder 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā.
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
15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt Ē.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018. gadu - 50% par
1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „ svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.
svītrots, zemes ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 1,7 ha un 1/3 domājamo daļu no
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
11.
Lēmums Nr.55
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi A.B.-B., dzīvesvietas svītrots, 2018.gada 29.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu svītrots platībā 7,3 ha.
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) A.B.-B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sastāv no 2
(divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem svītrots platībā 31,0 ha un svītrots platībā 7,3
ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 31,0 ha un individuālo dzīvojamo māju
apbūvē ietilpstošās ēkas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 7,3 ha netiek izmantota 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
15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt A.B.-B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2018.gadu par
50% par nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu svītrots platībā 7,3 ha.
12.
Lēmums Nr.56
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas īpašumu
apsaimniekotāja SIA „Pastorāts” valdes priekšsēdētāja Aiņa Ozoliņa 2018.gada 31.janvāra
iesniegumu ar lūgumu neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokli īpašuma „Biržu mācītājmuiža”,
Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar šādiem kadastra apzīmējumiem 5686 007 0042,
5686 009 0280, 5686 009 0281, 5686 009 0296, 5686 011 0074, 3,62 ha no 5686 009 0277, 2,4
ha no 5686 009 0278 un 3,5 ha no 5686 009 0279, un par būvēm ar šādiem kadastra
apzīmējumiem 5686 009 0277 002; 5686 009 0277 003; 5686 009 0277 004; 5686 009 0277
005, par 2018.gadu.
Izvērtējot komitejas rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts, ka minētās
zemes vienības un būves netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.
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 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Neaprēķināt Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai, reģistrācijas Nr.90000159994,
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamā īpašuma „Biržu mācītājmuiža” Salas pagastā, Salas
novadā, zemes vienībām ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 5686 007 0042, 5686 009 0280,
5686 009 0281, 5686 009 0296, 5686 011 0074, 3,62 ha no 5686 009 0277, 2,4 ha no 5686 009
0278 un 3,5 ha no 5686 009 0279, un būvēm ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 5686 009 0277
002; 5686 009 0277 003; 5686 009 0277 004; 5686 009 0277 005 par 2018.gadu.
13.
Lēmums Nr.57
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi P.A., deklarētā adrese svītrots, 2018.gada
12.februāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.15, Viesturu ielā 4, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) P.A. īrē no Salas novada pašvaldības dzīvojamo telpu Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā no 1994.gada 1. aprīļa;
2) dzīvojamās telpas īres līgums ar P.A. noslēgts uz nenoteiktu laiku;
3) P.A. nav parāda par īres maksu un pakalpojumu maksu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu;
4) P.A. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts,
ka „atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai
dzīvokļa īpašumu”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, Viesturu
ielā 4, Salā, 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.
14.
Lēmums Nr.58
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes
2018.gada 14.februāra iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmo daļu, 42.pantu, Nolikuma „Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā” 2.4.,
3.2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 6 (Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas
novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei daļu – 2 (divas) kalendārās nedēļas ikgadējā
atvaļinājuma no 2018.gada 5.marta līdz 18.martam (ieskaitot) par darba laika periodu no
2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Piešķirt atvaļināšanas pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.
3. Domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda domes
priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis.
4. Noteikt J.Balodītim darba samaksu par pienākumu pildīšanu 80% apmērā no priekšsēdētājas
mēneša amatalgas.
15.
Lēmums Nr.59
Par Salas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
(I.Sproģe, J.Balodītis, L.Kadžule)
Ņemot vērā to, ka spēkā esošās Salas novada attīstības programmas darbības termiņš ir
2018.gads, ir nepieciešams uzsākt jaunas attīstības programmas izstrādi.
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktā noteikts, ka “Lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: izstrādāt pašvaldības
teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, vietējā
pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu,
teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes uzsākšanu vai aktualizēšanu,
apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības
līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai
attīstības programmas projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
66.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam izstrādi.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam izstrādei
saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.
3. Par Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam izstrādes vadītāju apstiprināt
projektu vadītāju Ligitu Kadžuli.
16.
Lēmums Nr.60
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.R., dzīvo svītrots, 2018.gada 17.janvāra iesniegumu
ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā Salas novada Salas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
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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 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, 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.
17.
Lēmums Nr.61
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdiem
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.L., dzīvo svītrots, 2018.gada 5.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.”
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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 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, 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.
18.
Lēmums Nr.62
Par nekustamā īpašuma „Celmiņi” Sēlpils pagastā, sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.E., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018. gada
23.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Celmiņi ”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots, otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
svītrots (platība 4,3 ha), zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegumu tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Celmiņi”, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots (platība 14,46 ha) un svītrots (platība 4,3 ha), šādai nekustamā īpašuma sadalīšanai nav
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmajā daļā noteikts, ka
“pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 1.panta 14.punktā
noteikts, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktā noteikts, ka “lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa”.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra
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lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V.E. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo
īpašumu „Celmiņi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 4,3 ha, jaunu
nosaukumu „Laukcelmiņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101).
19.
Lēmums Nr.63
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.E., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
27.decembra iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes
vienības 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0162 “Cielavas”, Salas pagastā, Salas
novadā, iznomāšanu uz laiku 4 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0162 „Cielavas” piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) uz zemes vienības atrodas V.E. mājsaimniecībai piederoša 1 (viena) dzīvojamā māja un 2
(divas) palīgēkas;
3) V.E. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
4) ar V.E. 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:
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”.
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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.,7.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V.E. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 009 0162 „Cielavas” Salas pagastā, Salas novadā, platībā 1,06 ha,
iznomāšanu uz laiku 4 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.64
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.R., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
19.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņam
piederošajā dzīvoklī Viesturu iela svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 7, Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 7, Salā, Salas pagastā Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder A.R.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 7, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nekustamā īpašuma
kadastra Nr. svītrots, nav pretrunā ar 2009.gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 „Par
Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada
teritorijas plānojumiem”” (stājies spēkā 2010.gada 8. septembrī) Salas pagasta teritorijas
plānojuma 9.11 nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 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 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.R., projektēt un ierīkot individuālo centrālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa
īpašumā Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 7, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.
svītrots.
2. A.R. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
21.
Lēmums Nr.65
Par adreses maiņu Salas novada Salas pagastā
(J.Balodītis)
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Salas novada dome ir izskatījusi H.G., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
8. februāra iesniegumu par adreses maiņu zemes vienībai un būvēm Salas novada Salas pagastā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) būve ar kadastra apzīmējumu svītrots gāzes apgādes cehs pieder H.G., saskaņā ar 02.12.1997.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu;
2) 02.12.1997. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumā norādīts, ka H.G. ir iegādājies saimniecības
ēku - gāzes spiediena samazināšanas punktu Jēkabpils rajona (tagad Salas novada) Salas pagasta
“Autorats”, sastāvošu no vienas ēkas ar derīgo platību 88,2 kv.m;
3) Valsts adrešu reģistrā būvei ar kadastra apzīmējumu svītrots reģistrēta adrese “Klukstāni 1” ,
Salas pagasts, Salas novads, LV-5230;
3) H.G. vēlas būvei mainīt adresi atbilstoši Nekustamā īpašuma pirkuma līgumā noteiktajam.
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”:
8 .1 punktā noteikts, ka “ administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties”;
28.punktā noteikts, ka „lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai pašvaldības
kompetentā institūcija norāda:
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;
28.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;
28.3. ēkas un ar to funkcionāli saistīto ēku, apbūvei paredzētas zemes vienības un telpu grupas
kadastra apzīmējumu, ja tāds ir”.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.1 un
28.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots un būvei ar kadastra apzīmējumu
svītrots adresi no “Klukstāni 1”, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 (kods Adrešu
klasifikatorā 106320818), uz jaunu - “Autorats”, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230.
22.
Lēmums Nr.66
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu Salas pagastā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi VAS “Latvijas valsts ceļi” 2018.gada 8.februāra
iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) nekustamā īpašuma „P76”, Salas pagastā, Salas novadā, īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes
ministrijas personā, bet valdītājs, pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra Deleģēšanas līgumu
Nr. SM 2016/-58, VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi ‘’;
2) lai sagatavotu nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā, VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’
lūdz nekustamam īpašumam „P76”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.56860020343,
apstiprināt nosaukumu „Autoceļš P76”, Salas pagasts, Salas novads un tā sastāvā ietilpstošajām
zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101;
3) nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums
‘’P76’’, Salas pagasts, Salas novads ar kadastra Nr.56860020343, sastāvošs no divām zemes
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vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56860020756, platība 17,5 ha, 56860020758, platība 1,83
ha;
4) uz zemes gabaliem izbūvēti valsts reģionālā autoceļa P76 ‘’Aizkraukle-Jēkabpils’’ posmi.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktā noteikts, ka “nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.”
Pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2
punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam “P76” Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 5686 002
0343, nosaukumu, piešķirot jaunu nosaukumu - „Autoceļš P76”, Salas pagasts, Salas novads, un
tā sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56860020756 platībā 17,5
ha, 56860020758 platībā 1,83 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
23.
Lēmums Nr.67
Par īres līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.J., personas kods svītrots, 2018.gada 23.janvāra
iesniegumu ar lūgumu izbeigt īres tiesības dzīvoklim svītrots, svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamās telpas svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri
ar L.J. noslēgts līdz 31.12.2017.;
2) minētajā dzīvoklī nav deklarēta dzīvesvieta nevienai personai;
3) L.J. ir parāds par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 1147,90
EUR apmērā;
4) L.J. 12.01.2018. ir noslēgusi vienošanos ar SIA “Vīgants” par parāda nomaksu;
5) L.J. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 45,10 EUR apmērā.
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otrā daļa nosaka, ka “šis likums reglamentē
dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā
ir dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka
viņu tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtību.”
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka “Dzīvojamās telpas īrniekam ir
tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi,
jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot
izīrētāju.”
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otro daļu, 27.pantu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 31.janvāri izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā ar L.J., personas kods svītrots.
2. L.J. nomaksāt nekustā īpašuma nodokļa maksājumu.
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24.
Lēmums Nr.68
Par īres līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi K.B., personas kods svītrots, 2018.gada 1.februāra
iesniegumu ar lūgumu izbeigt īres tiesības dzīvoklim svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamās telpas svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri
ar K.B. noslēgts līdz 30.06.2018.;
2) svītrots, Salas pagastā, Salas novadā dzīvesvieta deklarēta K.B. un viņas nepilngadīgajam
dēlam A.;
3) K.B. ir parāds par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 471,44
EUR apmērā (uz 01.01.2018.);
4) K.B. jāveic maksājums par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
par 2018.gada janvāra un februāra mēnesi;
5) K.B. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 3,01 EUR.
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otrā daļa nosaka, ka “šis likums reglamentē
dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā
ir dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka
viņu tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtību.”
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka “Dzīvojamās telpas īrniekam ir
tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi,
jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot
izīrētāju.”
Ņemot vērā, ka K.B. iesniegumu iesniegusi 01.02.2018., īres līgums izbeidzams ar
28.02.2018.
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otro daļu, 27.pantu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 28.februāri izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā ar izskatījusi K.B., personas kods svītrots.
2. K.B. noslēgt vienošanos ar SIA “Vīgants” par parāda īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, nomaksu.
3. K.B. nomaksāt nekustā īpašuma nodokļa maksājumu.
4. K.B. ar nepilngadīgo dēlu A. mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
25.
Lēmums Nr.69
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi R.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
R.J. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 01.01.2018. R.J. ir parāds par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, 1112,93 EUR;
3) parāds par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem sastāda 17,82 EUR.
19

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 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar R.J., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. R.J. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

26.
Lēmums Nr.70
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.H., personas kods svītrots, 2018.gada 17.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.H. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 01.01.2018. A.H. ir parāds par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, 1011,42 EUR;
3) parāds par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem sastāda 26,52 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 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.H., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. A.H. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
27.
Lēmums Nr.71
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.S., personas kods svītrots, 2018.gada 23.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
J.S. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) uz 01.01.2018. J.S. ir parāds par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, 106,32 EUR;
3) parāds par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem sastāda 92,49 EUR.
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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 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.S., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. J.S. nomaksāt parādu par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
3. J.S. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

28.
Lēmums Nr.72
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.R., personas kods svītrots, 2018.gada 12.februāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri noslēgts ar
V.R. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) V.R. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
3) V.R. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
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 15.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.R., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
29.
Lēmums Nr.73
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt S.K., personas kods svītrots, piešķirt dzīvojamo platību.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 2 lp.

30.
Lēmums Nr.74
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Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt S.G., personas kods svītrots, piešķirt dzīvojamo platību.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 2 lp.

31.
Lēmums Nr.75
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt L.S., personas kods svītrots, piešķirt dzīvojamo platību.
2.. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
Nākošā kārtējā domes sēde 2018.gada 29.martā plkst.14.00

Sēdi slēdz: plkst.14.55

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/

I.Sproģe

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

I.Rēķe
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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 Salas pagastā
PIELIKUMS
Salas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
protokolam Nr.4, 15.punkts
DARBA UZDEVUMS
Salas novada attīstības programmai 2019. - 2025.gadam
1. Pamatojums
1.1. Salas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam darbības termiņa beigas.
2. Izstrādes tiesiskais pamatojums
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
1.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 12.panta pirmā daļa;
1.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”;
1.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”.
3. Attīstības programmas saturs
3.1. Pašreizējās situācijas raksturojums;
3.2. Stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni;
3.3. Rīcības plāns un investīciju plāns;
3.4. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība.
4. Izstrādes uzdevumi
4.1. Aktualizēt un, ja nepieciešams, papildināt spēkā esošās attīstības programmas šā brīža
situācijas raksturojumu;
4.2. Izvērtēt, precizēt vai saglabāt spēkā esošās attīstības programmas Stratēģiskās daļas
uzstādījumus (ekonomiskā specializācija, vīzija, stratēģiskie mērķi, uzdevumi u.c.), ievērojot
Salas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;
4.3. Ņemot vērā Stratēģiskās daļas uzstādījumus un attīstības tendences, sagatavot Rīcības un
Investīciju plānus;
4.4. Izstrādāt attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.
5. Sabiedrības, interešu grupu un institūciju iesaistīšana un procesa koordinēšana
5.1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādes procesā;
5.2. Informēt sabiedrību par attīstības programmas izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumenta
izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un komentāru
saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem, informāciju ievietojot Salas novada
mājaslapā www.salasnovads.lv, Salas novada domes informatīvajā izdevumā „Salas Novada
Vēstis” un var citos masu saziņas līdzekļos, kā arī TAPIS atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
5.3. Organizēt un vadīt iedzīvotāju sanāksmes;
5.4. Veikt intervijas, organizēt aptaujas un grupu diskusijas ar sabiedriskām organizācijām,
uzņēmējiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, pašvaldības speciālistiem un struktūrvienību
pārstāvjiem, valsts institūciju speciālistiem, inženiertehniskiem dienestiem, politiķiem u.c.
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5.5. Noformēt sabiedriskajās apspriešanās izstādāmos materiālus vizuāli ērti uztveramā formātā.
6. Pašvaldības, kuras informējamas par attīstības programmas izstrādi
6.1. Viesītes novada pašvaldība;
6.2. Jēkabpils novada pašvaldība;
6.3. Krustpils novada pašvaldība;
6.4. Jaunjelgavas novada pašvaldība;
6.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldība;
6.6. Pļaviņu novada pašvaldība;
6.7. Zemgales plānošanas reģions.

Domes priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/

I.Sproģe
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