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SALAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2019.gada 26.septembrī

Nr.9

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

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto septembra mēnesī
221
Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena
izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem
ar citām pašvaldībām
Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja
222
R.Kalniņa atbrīvošanu no amata
Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītājas
223
S.Bormanes atbrīvošanu no amata
Par grozījumiem Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no
224
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
Par grozījumiem 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/5
225
„Salas novada pašvaldības nolikums”
Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
226
un sastāva apstiprināšanu
Par nolikuma “Salas novada Jauniešu domes nolikums” apstiprināšanu
227
Par nekustamā īpašuma „Sīļi” Salas pagastā, sadalīšanu
228
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
229
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
230
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
231
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
232

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova, nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda
Gādmane
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 13 punktiem.
1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto septembra mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Visās mācību iestādēs ar svētku pasākumiem uzsākts jaunais mācību gads.
2. SIA “VIA” turpina ceļa S23 Saulieši – Ķesterāres – Ievu līči pārbūvi.
3. Uz autoceļa Se44 tiltam pār Piksteres upi atjaunots bojātais balsts, attīrīta virsma no zemes
sanesumiem, atjaunotas margas. Tiltam uz autoceļa S22 pār Piestiņas upi atjaunota deformācijas
šuve, attīrīta virsma no zemes sanesumiem, atjaunotas margas.
4. Biržos notika pasākums “Birži – Avotu sala”.
5. Sēlpilī, Arbidānos norisinājās pasākums – Eiropas kultūras mantojuma diena.
6. Turpinās ceļu uzturēšanas darbi, asfaltbetona bedrīšu aiztaisīšana. Noasfaltēti piebraucamie
ceļi pie Susējas ielas 10, 12, 14.
7. SIA “VĪGANTS” gatavojas apkures sezonas uzsākšanai.
8. Tika veikta inventarizācija un materiālo vērtību pieņemšana ĢAC “Saulstari”.
9. Jēkabpils zonālā Valsts arhīva darbinieks veica pārbaudi par dokumentu un arhīva pārvaldību
Salas novada pašvaldībā.

2.
Lēmums Nr.221
Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas
izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.septembra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni, kas
piemērojamas savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām no 2019. gada 1. septembra līdz
31. decembrim (pielikumā uz 2 lp.) šādi:
1.1. Salas vidusskola – 80,85 EUR;
1.2. Biržu pamatskola – 179,67 EUR;
1.3. pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” – 202,16 EUR.
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3.
Lēmums Nr.222
Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja R.Kalniņa
atbrīvošanu no amata
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu
izpildītāja Raivja Kalniņa 2019.gada 9.septembra iesniegumu par atbrīvošanu no ieņemamā
amata ar 2019.gada 30.septembri.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar Salas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr.59 (protokols Nr.3, 2.punkts) Raivis
Kalniņš iecelts par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju uz Jura
Boķa atstādināšanas no darba laiku;
2) ar Salas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.220 (protokols Nr.8, 24.punkts)
Salas novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”, reģistrācijas numurs 40900027271,
adrese “Līkumi”, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232, likvidēts ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums klientu grupai bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni, vecumā no 2 – 18 gadiem, kas ietvēra mājokļa nodrošināšanu, pilnu aprūpi un
sociālo rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkalapvienošanos veicināšanu vai jaunas ģimenes
iegūšanu, un ar 2019.gada 30.septembri likvidēti amati saskaņā ar Salas novada domes
2018.gada 4.janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr.1, 7.punkts) apstiprināto ģimenes atbalsta centra
“Saulstari” amatu un mēnešalgu sarakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma
100.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Juris Balodītis balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju Raivi
Kalniņu, personas kods svītrots, ar 2019.gada 30.septembri.
4.
Lēmums Nr.223
Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītājas S.Bormanes
atbrīvošanu no amata
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”
direktora pienākumu izpildītājas Santas Bormanes atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar Salas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu Nr.44 (protokols Nr.2, 38.punkts) Santa
Bormane iecelta par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju uz Jura
Boķa atstādināšanas no darba laiku;
2) no 2019.gada 17.jūlija S.Bormane atrodas svītrots;
3) ar Salas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.220 (protokols Nr.8, 24.punkts)
Salas novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”, reģistrācijas numurs 40900027271,
adrese “Līkumi”, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232, likvidēts ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums klientu grupai bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni, vecumā no 2 – 18 gadiem, kas ietvēra mājokļa nodrošināšanu, pilnu aprūpi un
sociālo rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkalapvienošanos veicināšanu vai jaunas ģimenes
iegūšanu, un ar 2019.gada 30.septembri likvidēti amati saskaņā ar Salas novada domes
2018.gada 4.janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr.1, 7.punkts) apstiprināto ģimenes atbalsta centra
“Saulstari” amatu un mēnešalgu sarakstu;
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4) saskaņā ar Darba likuma 109.panta pirmo daļu nepastāv uzteikuma aizliegumi vai
ierobežojumi S.Bormanes darba līguma uzteikšanai pamatojoties uz Darba likuma 101.panta
pirmās daļas 10.punktu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma
101.panta pirmās daļas 10.punktu, 103.panta pirmās daļas 3.punktu, 109.panta pirmo daļu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmās daļas
1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Brīdināt Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju Santu Bormani
par darba līguma uzteikšanu, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktu.
2. Atbrīvot no Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju Santu
Bormani, personas kods svītrots, ar 2019.gada 4.novembri.
3. Izmaksāt S.Bormanei atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.
5.
Lēmums Nr.224
Par grozījumiem Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un
mēnešalgu sarakstā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumu Nr.270 “Grozījumi
Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”” 1.5, 2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.septembri noteikt Biržu pamatskolā amatam “direktora vietnieks mācību un
audzināšanas darbā”, kods pēc klasifikatora 1345 09, 0,3 slodzes, algu 253,50 EUR (divi simti
piecdesmit trīs euro 50 centi).
6.
Lēmums Nr.225
Par grozījumiem 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/5 „Salas novada
pašvaldības nolikums”
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome ir izskatījusi saistošo noteikumu projektu “Grozījumi 2017.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/5 „Salas novada pašvaldības nolikums””.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta otrās daļas
2.punktu, trešo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2019/7 “Grozījumi 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/5 „Salas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā uz 2 lp.)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības izdevumā “Salas Novada
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.salasnovads.lv, nodrošināt to pieejamību Salas novada
pašvaldības ēkā un Sēlpils pagasta pārvaldē.
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7.
Lēmums Nr.226
Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma un sastāva apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11. panta
pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.
Likuma 11.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ja pašvaldības domes priekšsēdētājs ir
iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju, viņš nodrošina, ka
sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām tiek
izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots un katras pašvaldības domei
apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Noteikumi) 10.1.
apakšpunktam, civilās aizsardzības komisija izstrādā komisijas nolikumu.
Atbilstoši Likuma 11.panta devītajai daļai, ja sadarbības teritoriju veido vairākas
pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir pēc
iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai arī tas pašvaldības domes
priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir ievēlējuši pārējo pašvaldību domju
priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji un šā likuma 10.panta
pirmās daļas 6.punktā minētā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona.
Noteikumu 9.punkts paredz, ka komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka to
komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
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, kurš komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus ievēlēts Krustpils
novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Civilās aizsardzības un
katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 1. un 2.punktu,
devīto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu (pielikumā
uz 3 lp.).
2. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs;
2.2. Komisijas locekļi:
2.2.1. Krustpils novada domes priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
komisijas priekšsēdētāja pienākumus);
2.2.2. Salas novada domes priekšsēdētāja;
2.2.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
2.2.4. Viesītes novada domes priekšsēdētājs;
2.2.5. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs;
2.2.6. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja;
2.2.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk VUGD) Zemgales reģiona brigādes
Jēkabpils daļas komandieris;
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2.2.8. Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks;
2.2.9. AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājs;
2.2.10. Zemessardzes 56. kājinieku bataljona komandieris;
2.2.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas
komandiera vietnieks.
2.3. Komisijas sekretārs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salas novada domes 2018.gada 29.marta lēmumu Nr.99 “Par
Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma un sastāva
apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas un Viesītes
novadu apvienotās civilās aizsardzības komisijas nolikums.
8.
Lēmums Nr.227
Par nolikuma “Salas novada Jauniešu domes nolikums” apstiprināšanu
(Ē.Stalidzāns)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jaunatnes
likuma 5.panta sesto daļu, ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.2019/5 “Salas novada Jauniešu domes nolikums” (pielikumā uz 4 lp.)
9.
Lēmums Nr.228
Par nekustamā īpašuma „Sīļi” Salas pagastā, sadalīšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.K., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 11.
septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma “Sīļi”, Salas pagastā, Salas novadā, sadalīšanu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) A.K. lūdz Salas novada domi lemt par nekustamā īpašuma “Sīļi”, Salas pagastā, Salas
novadā, kadastra Nr. svītrots sadali, atdalot 1 (vienu) atsevišķu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu svītrots, zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un noteikt zemes lietošanas
mērķi;
2) nekustamais īpašums „Sīļi”, Salas pagastā, Salas novadā, sastāv no 2 (divām) atsevišķām
zemes vienībām, šādai nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu vai detālplānojumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļā noteikts, ka, pamatojoties
uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 1.panta 14.punktā noteikts,
ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu; 19.panta
pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada
19.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
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Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.K. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo
īpašumu „Sīļi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 8,4 ha jaunu
nosaukumu “Mazsīļi”, Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības
zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101).
10.
Lēmums Nr.229
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi M.P., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada
5.septembra iesniegumu par atteikšanos no nomas platības Salas novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0222.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 2019.gada 30.septembri ar M.P. noslēgto Zemes nomas līgumu par zemesgabala
0,07 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0222 Salas pagastā, Salas
novadā, nomu.
11.
Lēmums Nr.230
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi P.A., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 9.septembra
iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņam piederošajā
dzīvoklī Viesturu iela 10- svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 10, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 10, Salā, Salas pagastā, Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder P.A..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut P.A. projektēt un ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.
svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 10, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. P.A. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
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12.
Lēmums Nr.231
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi T.K., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 20.augusta
iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklī
Biržu iela 10- svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Biržu ielā 10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā,
pieder T.K.;
3) īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Biržu ielā 10- svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas
novadā, uz T.K. vārda nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 19.septembra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut T.K. projektēt un ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklim
Nr. svītrots, kas atrodas Biržu ielā 10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, ar nosacījumu ka T.K.
reģistrē dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā.
2. T.K. individuālās apkures sistēmas un dūmvada uzstādīšanu saskaņot ar dzīvojamo māju
apsaimniekotāju SIA “Vīgants”.
3. T.K. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
13.
Lēmums Nr.232
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 13.martu anulēt E.Š., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu Biržu ielā 613, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
Nākošā kārtējā domes sēde 2019.gada 31.oktobrī plkst.14.00
Sēdi slēdz: plkst. 14.20
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja /personiskais paraksts/
Sēdes protokolētāja /personiskais paraksts/

I.Sproģe
I.Rēķe
8

27.09.2019.
27.09.2019.

