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Sēde sasaukta: plkst. 13.00
Sēdi atklāj: plkst. 13.00
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N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī
Par finansiālu atbalstu poļu biedrībai „RODACY”
76
Par SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu
77
Par saistošo noteikumu “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
78
materiālu izvietošanas kārtību Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai
79
reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salas novadā”
apstiprināšanu
Par finansiālu atbalstu Biržu internātpamatskolai
80
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 9-15, Biržos, Salas pagastā,
81
atsavināšanu
Par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras
82
brīvlaikā Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
83
Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas plāna
apstiprināšanu
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
84
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
85
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
86
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
87
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecaveni”
88
Sēlpils pagastā sadalīšanai
Par nekustamā īpašuma „Mārtiņi” Salas pagastā sadalīšanu
89
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
90
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
91
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
92
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
93
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
94
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
95
Par īres līguma pagarināšanu
96
Par dzīvojamās telpas maiņu
97

24. Par dzīvesvietas deklarēšanu
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

98

Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns

Pašvaldības

administrācijas

darbinieki:
izpilddirektors
Arnis
Baumeisters,
juriste Agnese Karaseva, SIA “Vīgants” valdes
locekle Rita Audriņa

Nav ieradušies – deputāti: Jānis Bite – slimības dēļ;
Sandra Kaņepa – darba dēļ
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 25.punktu “Par
Jēkabpils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Papildināt sēdes darba kārtību ar:
N.p.k
Lēmuma nosaukums
Lēmuma
Nr.
25.
Par Jēkabpils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva 99
un nolikuma apstiprināšanu
2. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 25 punktiem.

1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums.
2. Februāra beigās visos novada ciemos notika iedzīvotāju sapulces.
3. Uzstādītas svaru ierobežojošās zīmes uz pašvaldības grants ceļiem.
4. Apkopoti un iesniegti VAS “Latvijas Valsts ceļi” autotransporta gada nobraukuma uzskaites
dati.
5. Tika sasaukta izglītības iestāžu reorganizācijas komisija. Sastādīts Biržu internātpamatskolas
un Biržu pamatskolas reorganizācijas plāns.
6. Noslēdzies iepirkums “Pašvaldības ceļu S 21 Mežmaļi – Dekšņi un Se 6 Kaijas – Pūķupīte
infrastruktūras pārbūve”.
7. Salas novada jauniešu dome organizēja pasākumu “Zemes stunda 2018”
8. Notika Dziesmusvētku Jēkabpils deju apriņķa deju kolektīvu skate. No Salas novada piedalījās
divi kolektīvi, iegūstot Augstākās pakāpes vērtējumu un I pakāpes vērtējumu.
9. SIA “VĪGANTS” namu pārvaldnieks uzsācis organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.
10. Norisināsies Lieldienām veltīti pasākumi.

2.
Lēmums Nr.76
Par finansiālu atbalstu poļu biedrībai „RODACY”
(I.Sproģe, E.Rušiņš)
Domes priekšsēdētāja I.Sproģe ziņo par sagatavoto lēmumprojektu.
Deputāts E.Rušiņš ierosina, ka šādu piemiņas sienu varētu izveidot Salas novadā.
Domes priekšsēdētāja I.Sproģe aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Salas novada dome ir izskatījusi poļu biedrības „RODACY” valdes priekšsēdētāja
Aleksandra Raščevska 2018.gada 2.marta iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt projektu
“Viņi balsoja par neatkarību”. Projekta mērķis ir organizēt atceres pasākumu un svinīgi atklāt
piemiņas plāksni Ludim Skostam, kas 1990.gada 4.maijā balsoja par Latvijas neatkarību.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Poļu biedrība „RODACY” ir uzsākusi projektu “Viņi balsoja par neatkarību”, kurā godina
personas, izveidojot piemiņas plāksni, kuras balsoja 1990.gada 4.maijā par Latvijas neatkarību;
2) no Salas novada par Latvijas neatkarību balsoja Ludis Skosta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2018.gada 22.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns); PRET – 1 (Egīls
Rušiņš), ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 408 EUR (četri simti astoņi euro) poļu biedrības „RODACY” projekta
“Viņi balsoja par neatkarību” realizēšanai.
2. Projekta izmaksu summu ieskaitīt poļu biedrības „RODACY”, reģ. Nr.40008104957 norēķinu
kontā LV35PARX0013119080001.
Domes priekšsēdētāja I.Sproģe jautā deputātam E.Rušiņam, vai viņš vēlas, lai tiktu balsots par
viņa priekšlikumu. Deputāts E.Rušiņš vēlas, lai notiktu balsojums.
Ņemot vērā, ka sagatavotais lēmumprojekts ir par finansiālu atbalstu poļu biedrībai
„RODACY”, tad otrs lēmumprojekta variants varētu būt par finansējuma nepiešķiršanu poļu
biedrībai. Tā kā sagatavoto lēmumprojektu atbalstīja seši deputāti un viens balsoja “pret”,
lēmums ir pieņemts.
Deputāts E.Rušiņš atsakās no sava priekšlikuma.
3.
Lēmums Nr.77
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 2018.gada 22.marta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vīgants”, reģistrācijas Nr.55403000931,
2017.gada finanšu pārskatu.
2. Zaudējumus segt no pašu kapitāla.

4.
Lēmums Nr.78
Par saistošo noteikumu „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas
kārtību Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(I.Sproģe, A.Karaseva)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.marta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2018/2 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas kārtību Salas novada pašvaldībā”.
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.
5.
Lēmums Nr.79
Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Salas novadā” apstiprināšanu
(I.Sproģe, A.Karaseva)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.marta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2018/3 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai
reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu 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.
6.
Lēmums Nr.80
Par finansiālu atbalstu Biržu internātpamatskolai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir saņēmusi Biržu internātpamatskolas direktores Svetlanas
Andruškevičas 2018. gada 13. marta iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt skolu, piešķirot
3920,40 EUR malkas iegādei.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:

1) Izglītības un zinātnes ministrija internātskolām finansējumu piešķir vadoties pēc skolēnu
skaita uz 2017/2018. mācību gada 1. septembri;
2) kopš 2017. gada 1. septembra skolā skolēnu skaits ir palielinājies par 14 skolēniem, bet
finansējums skolai no Izglītības un zinātnes ministrijas ir nemainīgs, kas skolai rada finanšu
līdzekļu deficītu, līdz ar to skola nespēj apmaksāt skolēnu ēdināšanas un uzturēšanas izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6. un 12. pantu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 22.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Biržu internātpamatskolu un piešķirt 3920,40 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti
divdesmit eiro 40 centi) malkas iegādei.
2. Naudu ieskaitīt Biržu internātpamatskolas norēķinu kontā.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska.
7.
Lēmums Nr.81
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 9-15, Biržos, Salas pagastā, atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.O., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2018.gada
14.februāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.15, Biržu ielā 9, Biržos, Salas
pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) V.O. īrē no Salas novada pašvaldības dzīvojamo telpu Biržu ielā 9-15, Biržos, Salas
pagastā, Salas novadā no 1993.gada 1. jūnija;
2) dzīvojamās telpas īres līgums ar V.O. noslēgts uz nenoteiktu laiku;
3) V.O. nav parāda par īres maksu un pakalpojumu maksu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu;
4) V.O. 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 22.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, 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.15, Biržu ielā
9, 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.
8.
Lēmums Nr.82
Par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(I.Sproģe, Ē.Stalidzāns)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba
organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Brīvprātīgā darba likuma
3.panta 2.punktu, 4.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, trešo, ceturto daļu, 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, 76.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.marta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.2018/2 “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā
Salas novada pašvaldībā”.
2. Noteikt, ka 2018.gada jūlijā brīvprātīgais darbs tiek nodrošināts 30 (trīsdesmit) skolēniem.
9.
Lēmums Nr.83
Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu
(I.Sproģe, Ē.Stalidzāns)
2018.gada 22.februārī Salas novada domē tika pieņemts lēmums Nr.53 (protokols Nr.4,
9.punkts) „Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizāciju”. Domes lēmumu
ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija. Saskaņā ar domes lēmuma 6.punktu, ir izveidota
skolu reorganizācijas komisija 10 cilvēku sastāvā. 2018.gada 16.martā notika Reorganizācijas
komisijas sēde, kuras ietvaros ir izstrādāts skolu reorganizācijas plāns.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Vija Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas plānu (pielikumā
uz 3 lp.).
10.
Lēmums Nr.84
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.S., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2018.gada
23.janvāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu
ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos

ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J.S., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas
novada Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka J.S. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
11.
Lēmums Nr.85
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.S., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2018.gada
23.janvāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu
ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem

Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M.S., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas
novada Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka M.S. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
12.
Lēmums Nr.86
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi G.K., dzīvo svītrots, 2018.gada 15.janvāra iesniegumu
ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils
pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt G.K., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas
novada Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Noteikt, ka G.K. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
13.
Lēmums Nr.87
Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi E.M., dzīvo svītrots, 2018.gada 15.janvāra iesniegumu
ar lūgumu izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils
pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
Zvejniecības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikts: “Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ka arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka:
“Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.”; 14.punkts nosaka “Rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt E.M., personas kods svītrots, limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas
novada Sēlpils pagasta teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.

3. Noteikt, ka E.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā
sagatavot zvejas tiesību nomas līgumu.
14.
Lēmums Nr.88
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecaveni”
Sēlpils pagastā sadalīšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi SIA “IRI Investments Latvia”, reģistrācijas
Nr.40103812077, juridiskā adrese Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024, 2018.
gada 27. februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Vecaveni”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra numurs 5690 003 0031, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
svītrots, projekta izstrādes mērķis - lauksaimniecības zemju atdalīšana no meža zemēm.
Iesniegumam pievienota zemes vienības sadalīšanas skice.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) saskaņā ar informāciju no VZD NĪVKIS zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots
kopējā platība 13,71 ha, no tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,49 ha, zeme zem ēkām un
pagalmiem 0,42 ha, ūdens objektu zeme 0,43 ha, meža zeme un citas zemes 7,19 ha un zeme
zem ceļiem 0,18 ha;
2) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots atrodas mājīpašums “Aveni”, Sēlpils
pagastā, kuram piešķirta adrese “Vecaveni”, Sēlpils pagasts, Salas novads. LV-5232;
3) 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) Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma 5.1 nodaļā “lauksaimniecībā
izmantojamās teritorijas” noteikts, ka jaunveidojamo zemes gabalu minimālā teritorijas platība ir
1 ha, 5.2 nodaļā “mežsaimniecības teritorijas” noteikts, ka jaunveidojamo zemes gabalu
minimālā teritorijas platība ir 1 ha.
Zemes ierīcības likuma:
5.panta pirmajā daļā noteikts, ka “zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki
īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes
īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”;
8.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka “zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes
ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai”.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”:
11.2.punktā noteikts, ka “vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes
nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 13. punktam vai pieprasa projekta izstrādes nosacījumus no
šo noteikumu 14. punktā norādītajām institūcijām (turpmāk – saskaņošanas institūcijas), apkopo
tos un, papildinot ar šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, izsniedz ierosinātājam.
Ja normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta
izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu”;
13.punktā noteikts, ka ”Vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda:
13.1. prasības atbilstoši šo noteikumu 34. punktam par projekta grafiskās daļas izstrādei
izmantojamo kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta mērķi
un apbūves blīvumu, ja nepieciešams;
13.2. projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa
posmiem;
13.3. informāciju par projekta izstrādes nosacījumu pieprasīšanu no saskaņošanas
institūcijām, norādot ierosinātāja iesniegumā minēto projekta izstrādes mērķi un iecerēto rīcību
ar zemes vienību, ja vietējā pašvaldība nepieprasa no saskaņošanas institūcijām nosacījumus;

13.4. citas institūcijas, kas nav minētas šo noteikumu 14. punktā un 21.1. un 21.2.
apakšpunktā un no kurām pieprasāmi projekta izstrādes nosacījumi vai ar kurām nepieciešams
papildus saskaņot projekta grafisko daļu, ja projekta risinājumi skar to intereses;
13.5. informāciju par tām vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām
aizsargjoslām (aizsardzības zonām), kuru attēlošana nebija iespējama izvēlētajā kartes (plāna)
mērogā;
13.6. prasību par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem, ja projekta saskaņošana
var novērst iespējamos strīdus, izņemot Zemes ierīcības likuma 18. panta otrajā daļā minētos
gadījumus;
13.7. papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam,
lokālplānojumam un detālplānojumam, ja nepieciešams.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta
pirmās daļas 3.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta pirmās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.2 un 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot SIA “IRI Investments Latvia”, reģistrācijas Nr.40103812077, juridiskā adrese Ādažu
iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Vecaveni”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu svītrots, sadalīšanai, atbilstoši lēmumam pievienotajam sadalīšanas
zīmējumam un nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei.
15.
Lēmums Nr.89
Par nekustamā īpašuma „Mārtiņi” Salas pagastā sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.B., deklarētā dzīvesvietas svītrots, 2018.gada 19.marta
iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mārtiņi ”, Salas pagastā, Salas
novadā, kadastra numurs svītrots, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā
0,2390 ha, zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Mārtiņi”, Salas pagastā,
Salas novadā, sastāv no 3 (trijām) atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots platībā 1,4 ha, svītrots platībā 0,2390 ha un svītrots platībā 4,4 ha. 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.”
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 23.marta
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:

1. Atļaut I.B. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo
īpašumu „Mārtiņi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 0,2390 ha, jaunu
nosaukumu Kļavu iela 10, Salas pagasts, Salas novads, mainīt zemes lietošanas mērķi no
lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101) uz jaunu - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
3. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra pazīmējumu svītrots adresi - Kļavu
iela 10, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230.
16.
Lēmums Nr.90
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.V., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
6.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņai
piederošajā dzīvoklī Susējas iela 20- svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Susējas ielā 20 (1.ieeja) Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Susējas ielā 20, Salā, Salas pagastā Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder I.V.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Susējas ielā 20, 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 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.V. projektēt un ierīkot individuālo centrālo ( gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Susējas ielā 20, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. I.V. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
17.
Lēmums Nr.91
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi T.V., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
19.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņai
piederošajā dzīvoklī Viesturu iela 11- svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 11, Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav
pieslēgta centralizētai apkurei;

2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 11, Salā, Salas pagastā Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder T.V.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 11, 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 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut T.V. projektēt un ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.
svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 11, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. T.V. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
18.
Lēmums Nr.92
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.G., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
2.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu
viņai piederošajā dzīvoklī Viesturu iela 12- svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder V.G.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 12, 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 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V.G. projektēt un ierīkot individuālo centrālo apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.
svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. V.G. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
19.

Lēmums Nr.93
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Attīstības un tautsaimniecības komiteja ir izskatījusi I.P., deklarētā dzīvesvietas adrese
svītrots, 2018.gada 20.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures
sistēmu viņai piederošajā dzīvoklī Viesturu iela 1- svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 1, Salā, Salas pagastā, Salas novadā nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 1, Salā, Salas pagastā Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder I.P.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 1, 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 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I.P., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, projektēt un ierīkot individuālo (gāzes)
apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 1, Salā, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. I.P. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.

20.
Lēmums Nr.94
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Anulēt O.S., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salas pagastā, Sala
novadā.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

21.
Lēmums Nr.95
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)

Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Anulēt A.S., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

22.
Lēmums Nr.96
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.O., personas kods svītrots, 2018.gada 7.marta
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri noslēgts
ar L.O. līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) L.O. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
3) L.O. 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 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.O., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.
23.
Lēmums Nr.97
Par dzīvojamās telpas maiņu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.K., personas kods svītrots, 2018.gada 19.marta
iesniegumu ar lūgumu apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret lielāku.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par vienistabas dzīvokļa svītrots, Salas pagastā, Salas novadā,
īri noslēgts ar L.K. līdz 2022.gada 31.decembrim;
2) L.K. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
3) L.K. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.panta pirmajā daļā noteikts, ka “Īrniekam ir tiesības
apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu
dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs”.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2018.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Juris
Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut L.K., personas kods svītrots, mainīt dzīvojamo telpu - vienistabas dzīvokli svītrots,
Salas pagastā, Salas novadā, pret dzīvojamo telpu – divistabu dzīvokli svītrots, Salas pagastā,
Salas novadā.
2. Noslēgt īres līgumu ar L.K., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu svītrots, Salas
pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.

24.
Lēmums Nr.98
Par dzīvesvietas deklarēšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.L., personas kods svītrots, 2018.gada 23.februāra
iesniegumu ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu pašvaldības īpašumā “Mežgaļi”, Salas pagastā,
Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Mežgaļi”, Salas pagastā, Salas novadā ir Salas novada pašvaldības
valdījumā;
2) īres līgums par dzīvojamo telpu “Mežgaļi”, Salas pagastā, Salas novadā noslēgts ar A.B. līdz
2021.gada 31.decembrim;
3) A.L. iesniegumā norāda, ka viņš faktiski dzīvo “Mežgaļos” no 2007.gada.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu “Dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks
pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un
pašvaldību”.
Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka “personai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktajā īpašumā, ja tai pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz
to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.”
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka “Īrniekam ir tiesības
iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus
un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā
dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā
informēts izīrētājs.”
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piektajā daļā noteikts, ka “citu personu
iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā
dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana.”
Salas novada pašvaldībā ir saņemts īrnieka A.B. iesniegums par to, ka viņš nepiekrīt, ka
dzīvojamā telpā “Mežgaļi”, Salas pagastā, Salas novadā tiek iemitināts un deklarēta dzīvesvieta
A.L.. Līdz ar to A.L. nav tiesiska pamata apmesties uz dzīvi “Mežgaļos”.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta pirmo un otro daļu, likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto daļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2018.gada 23.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt A.L., personas kods svītrots, iesniegumu par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībai
piekritīgajā īpašumā “Mežgaļi”, Salas pagastā, Salas novadā.
25.

Lēmums Nr.99
Par Jēkabpils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā
noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu un sastāvu.
2017.gada 15.novembrī notika Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Raivis Ragainis, bet par komisijas priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Krustpils
novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu:
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis;
1.2. komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs;
1.3. komisijas locekļi:
Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe;
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags;
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks;
Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss;
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene;
VUGD Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis;
VP ZRP Jēkabpils iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks Rolands Bērziņš;
AS “Sadales tīkls” Jēkabpils nodaļas vadītājs Andris Dilbeks;
Zemessardzes 56. kājnieku bataljona komandieris Vents Kodors
2. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu (pielikumā
uz 4 lp.)
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