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

SALAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2018.gada 27.septembrī

Nr.13

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.
14.
15.
16.
17.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto septembra mēnesī
Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1
214
“Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”
215
Par saistošo noteikumu Nr.2018/6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas kārtība Salas novadā” apstiprināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S21
216
Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” īstenošanai
217
Par nolikuma „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba
samaksas sadalei Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei” apstiprināšanu
Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena
218
izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem
ar citām pašvaldībām
Par uzturēšanās maksas Biržu pamatskolas internātā apstiprināšanu
219
Par grozījumiem PII “Ābelīte” un Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek
220
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
221
Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
SIA “Vīgants”
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā,
222
Salas novadā atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma maiņu
223
Par bezmaksas ēdināšanu
224
Par Salas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma nodošanu
225
publiskajai apspriešanai
226
Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā
īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā
Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā
227
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
228
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personiskās palīgsaimniecības
229
vajadzībām
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai
Par atļauju balkona jumta projektēšanai
Par īres līguma pagarināšanu
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par Salas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Par Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu
Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas
izpildītājas atbrīvošanu no amata
Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības

administrācijas

darbinieki:
izpilddirektors
Arnis
Baumeisters,
juriste Agnese Karaseva, nekustamo īpašumu
speciāliste Ingrīda Gādmane, sabiedrisko attiecību un
tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne, projektu
vadītāja Ligita Kadžule, SIA “Vīgants” juriste Liene
Šapkina

Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 31.punktu “Par
izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā”.
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. Papildināt sēdes darba kārtību ar:
N.p.k
Lēmuma nosaukums
Lēmuma
Nr.
31.
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
243
2. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 31 punktu.
1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto septembra mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Turpinās grants ceļu pārbūves darbi, noslēdzies iepirkums ceļu S23 Saulieši – Ķesterāres –
Ievu līči un Se7 Baltaiskrogs – Strautiņi posmu pārbūve.
2. Notiek klāja maiņa pār Sankaļu HES.
3. Uzstādīti jauni rotaļu laukumi Gravānos un PII “Ābelīte”.
4. Notika Salas novada bibliotēku akreditācija.
2

5. Notika IX Sēlijas kongress.
6. Notika Strūves ģeodēziskā punkta “Arbidāni” rekonstrukcijas pasākums, sakopšanas darbus
veica SIA “VĪGANTS” un Sēlpils pārvaldes darbinieki.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veica dokumentācijas un vietas dabā
pārbaudi par “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves
“Ielejas” Nr.56868/5298/PPV rekultivācija”. Pārkāpumi vai trūkumi netika konstatēti.
8. Visās mācību iestādēs ar svētku pasākumiem uzsākts jaunais mācību gads.

2.
Lēmums Nr.214
Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Salas novada
pašvaldības 2018.gada budžets”
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.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.2018/5 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2018/1 “Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.
Lēmums Nr.215
Par saistošo noteikumu Nr.2018/6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība
Salas novadā” apstiprināšanu
(I.Sproģe, L.Šapkina)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, 45.panta septīto daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.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.2018/6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
kārtība Salas novadā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
“Salas Novada Vēstis”.

4.
Lēmums Nr.216
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
projekta „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” īstenošanai
(I.Sproģe)
Izskatot jautājumu par ELFLA projekta „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi
infrastruktūras pārbūve” realizāciju, tika konstatēts:
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1) Salas novada dome 2018.gada 19.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.102 „Par piedalīšanos
ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu” (protokols
Nr. 6., 3.punkts) ar kuru ir nolemts atbalstīt pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi
infrastruktūras pārbūvi Salas novada Salas pagastā ar mērķi uzlabot ceļu infrastruktūru lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību;
2) Iepirkumu komisija ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Pašvaldības ceļu S21 MežmaļiDekšņi
un
Se6
Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras
pārbūve”,
identifikācijas
Nr.
SNP/2018/02/ELFLA, kurā par 1.daļas - Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras
pārbūve, Salas pagasts, Salas novads, (trases garums 1,845 km) uzvarētāju atzīta un līguma
slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MIKOR”, vienotais reģistrācijas
numurs 45403001297, par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 159 623.40
EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro un 40 centi);
3) 2018.gada 4.jūlijā Salas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta vēstuli Nr. 05.311/18/104-e par projekta iesnieguma Nr. 18-05-A00702-000066 „Pašvaldības ceļa S21
Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
apstiprināšanu un iespēju saņemt publisko finansējumu;
4) kopējās plānotās pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūves izmaksas,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 202 227,78 EUR (divi simti divi tūkstoši divi simti
divdesmit septiņi euro un 78 centi). Lai īstenotu projektu nepieciešams Salas novada pašvaldības
līdzfinansējums 10% apmērā, t.i. 20 222,78 EUR apmērā un 182 005,00 EUR - 90% finansējuma
nodrošina ELFLA (t.sk. avanss - 20% no finansējuma - 36 401,00 EUR);
5) Salas novada pašvaldības pamatbudžetā nav iespēju projektu realizēt no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem, tādēļ nepieciešams lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.panta pirmo daļu, 22.1 pantu,
likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 25. marta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2., 6., 7. un 15.1. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases līdz 158 000 EUR (viens simts piecdesmit astoņi
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā projekta „Pašvaldības ceļa
S21 Mežmaļi-Dekšņi
infrastruktūras pārbūve” realizēšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
1.1 procentu likme - Valsts kases noteiktā aizdevumu procentu likme;
1.2. aizņēmuma izņemšanas laika grafiks - ar izņemšanu vidējā termiņā 2018. - 2019. gadā;
1.3. paredzētais atmaksas termiņš - 3 (trīs) gadi;
1.4. plānotais atliktais kredīta pamatsummas maksājums - ar viena gada atlikto pamatsummas
maksājumu no līguma slēgšanas brīža ar Valsts kasi;
1.5. aizņēmuma atmaksāšanas garantijas - garantēt aizņēmuma atmaksu ar Salas novada
pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem.
2. Uzdot Grāmatvedības nodaļai sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu
ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei akcepta
saņemšanai.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja I.Sproģe.
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5.
Lēmums Nr.217
Par nolikuma „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei
Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba
slodžu pārdalei ” apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Vispārējās
izglītības likuma 6.pantu, Izglītības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumus Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 2018.gada 14.augustam), Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2018.gada 11.septembrim), ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.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 „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei
Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu
pārdalei” (pielikumā uz 6 lp.).
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – grāmatvedības nodaļa, Salas vidusskolas direktore
S.Madalāne, Biržu pamatskolas direktore A.Grišule, PII “Ābelīte” vadītāja I.Pastare.

6.
Lēmums Nr.218
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 un 21. panta
pirmās daļas 2. 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 2018.gada 20.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 pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus 2017. gadā un atbilstošās viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas, kas piemērojamas
savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām no 2018. gada 1.septembra līdz 31. decembrim
šādi:
1.1 Salas vidusskola – 90,94 EUR;
1.2. Biržu pamatskola – 93,95 EUR;
1.3. pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” – 184,48 EUR.
(Savstarpējo norēķinu tāme pielikumā uz 1 lp.)
7.
Lēmums Nr.219
Par uzturēšanās maksas Biržu pamatskolas internātā apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
5

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.).
2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 8.punktā
noteikts: “Ja attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā,
pakalpojuma saņēmējs pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā
deklarētā izglītojamā ikdienas transporta izdevumus no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ vai slēdz līgumu par uzturēšanās izdevumiem internātā vai diennakts pirmsskolas
izglītības iestādē saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes apstiprināto
izdevumu tāmi. Slēdzot līgumu, pakalpojuma saņēmējs paziņo pakalpojuma sniedzējam par
pakalpojuma veida izvēli”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
8.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.septembra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Vija Pazuha
balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt uzturēšanās maksu Biržu pamatskolas internātā 5,92 EUR (pieci euro 92 centi)
mēnesī par vienu izglītojamo, kas piemērojama savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām no
2018.gada 1.septembra
2. Atļaut Biržu pamatskolas direktorei slēgt līgumus ar citās pašvaldībās deklarēto skolēnu
vecākiem (aizbildņiem) par skolēnu uzturēšanos internātā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Biržu pamatskolas direktore A.Grišule un Grāmatvedības
nodaļa.
8.
Lēmums Nr.220
Par grozījumiem PII “Ābelīte” un Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
(I.Sproģe, I.Pastare)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.584
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”” 1.5, 1.6.punktu, 2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
20.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Sandra Kaņepa, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.septembri noteikt:
1.1. amatam “pirmsskolas izglītības metodiķe”, kods pēc klasifikatora 2351 06, 1 slodze,
mēnešalgu 785 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci euro);
1.2. amatam “pirmsskolas izglītības skolotāja”, kods pēc klasifikatora 2342 01, mēnešalgu 710
EUR (septiņi simti desmit euro) (PII “Ābelīte” 10,5 slodzes, Biržu pamatskolā 2 slodzes).
9.
Lēmums Nr.221
Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA “Vīgants”
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā,
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA “Vīgants”.
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Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Biržu internātpamatskolas reorganizācijas rezultātā Salas novada pašvaldības bilancē tika
uzņemt pamatlīdzekļi: dzīvojamās mājas un ar tām saistītās ēkas, būves un zeme, katlu māja,
inženiertīkli.
2) Pēc pārņemšanas Salas novada pašvaldībai nepieciešams šos īpašumus pārvaldīt un
apsaimniekot, kā arī nodrošināt nepieciešamos komunālos pakalpojumus.
3) Salas novadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, komunālo
pakalpojumu sniegšanu veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants”, kurā Salas novada
pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas.
4) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vīgants” ir visi nepieciešamie materiālie, tehniskie un
darba spēka resursi, pieredze, lai veiktu minēto uzdevumu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
“Par budžetu un finanšu vadību” 29. panta otro daļu, 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.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. Nodot turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Vīgants” nekustamos īpašumus - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar tām funkcionāli
saistītās ēkas un būves, zemesgabalus uz kurām tās atrodas, katlu māju un inženiertīklus
(saraksts pielikumā).
2. Izveidot nodošanas – pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja: nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane;
2.2. Komisijas locekļi:
2.2.1. materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava;
2.2.2. datortīklu administrators Aivars Savickis;
2.3. Komisijas sekretāre: lietvede Līga Kriškijāne;
3. Domes priekšsēdētājai I.Sproģei noslēgt nodošanas – pieņemšanas aktu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Vīgants”.
4. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vīgants” pārslēgt īres, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem.
5. Noteikt pārejas periodu:
5.1.no 01.09.2018.-01.12.2018. īres un komunālie maksājumi tiek saglabāti iepriekšējā apmērā;
5.2. no 01.12.2018. īres un komunālie maksājumi tiek noteikti saskaņā ar SIA “Vīgants”
veiktajiem aprēķiniem, kuri apstiprināti ar Salas novada domes lēmumu.
6. Visi maksājumi veicami sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” norēķinu kontos.
10.
Lēmums Nr.222
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā
atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi P.A., personas kods svītrots, dzīvesvieta svītrots,
2018.gada 3.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut nekustamā īpašuma dzīvokļa Viesturu ielā
4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, pirkuma summu nomaksāt ar atlikto maksājumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2018.gada 26.jūlija Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.177 “Par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 2.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu dzīvokli Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra
numurs 5686 900 0041, par nosacīto cenu EUR 5681,98 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit
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viens euro un 98 centi) un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamā īpašuma nomniekam P.A. par
apstiprināto nosacīto cenu.
2) P.A. 03.09.2018. iesniegumā norāda, ka piekrīt iegādāties (nopirkt) no Salas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā
par pirkuma summu EUR 5681,98 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 98 centi),
taču vēlas, pirkuma summu nomaksāt ar atlikto maksājumu 5 (piecos) gados. Maksājumu vēlās
veikt vienu reizi mēnesī, ar maksājuma 15.datumu.
3) Pirmo iemaksu P.A. vēlas veikt 2000,98 EUR apmērā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajā daļā noteikts, ka
„pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem – 0,1 procentu apmērā no kavētās maksājumu summas par katru kavējuma dienu.
Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.”
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 20.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., atsavināt Salas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – Viesturu ielā
4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs 5686 900 0041 par nosacīto cenu EUR
5681,98 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 98 centi), ar atlikto maksājumu uz 5
(pieciem) gadiem.
2. Juristei sagatavot pirkuma līgumu, iekļaujot līgumā nosacījumus par atlikto maksājumu un
maksājumu termiņu kavējumiem.
11.
Lēmums Nr.223
Par nekustamā īpašuma maiņu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par nekustamo īpašumu maiņu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada pašvaldība 2018.gada 6.aprīlī ir saņēmusi Z.P., personas kods svītrots,
dzīvesvieta svītrots, iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Biržu ielā 10-6, Birži, Salas
pagasts, Salas novads, maiņai piedāvājot Z.P. piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Biržu iela
9-1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, kadastra numurs 5686 900 8742;
2) nekustamā īpašuma Biržu iela 10-6, Birži, Salas pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru
5686 900 0043 īpašnieks ir Salas novada pašvaldība, īpašuma tiesības ir nostiprinātas un
ierakstītas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.540-6;
3) Z.P. īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Biržu ielā 9-1, Birži, Salas pagasts, Salas novads ir
nostiprinātas un ierakstītas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.541-1;
4) nekustamais īpašums Biržu ielā 9-1 Biržos, Salas pagastā, Salas novadā sastāv no divistabu
dzīvokļa 58,40 m2 platībā un 584/11822 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas
un zemes;
5) nekustamais īpašums Biržu ielā 10-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā sastāv no trīsistabu
dzīvokļa 73,60 m2 platībā un 736/11936 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas
un zemes;
6) Z.P. nekustamo īpašumu Biržu iela 10-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā īrē no 1996.gada
30.aprīļa un ir ieguldījusi personīgos līdzekļus dzīvokļa uzlabošanā;
7) pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu Salas novada
pašvaldības funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Lai izpildītu
šo funkciju ir nepieciešami dzīvokļi, lai papildinātu pašvaldības dzīvojamo fondu.
8

8) 2018.gada 26.aprīlī Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.108 “Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 10-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanu (protokols
Nr.7, 7.punkts);
9) 2018.gada 9.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins ir veicis
novērtēšanu nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Biržu iela 10-6, Birži, Salas pagasts, Salas
novads un noteicis tirgus vērtību EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi);
10) 2018.gada 9.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins ir veicis
novērtēšanu nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Biržu iela 9-1, Birži, Salas pagasts, Salas
novads un noteicis tirgus vērtību EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);
11) nekustamo īpašumu Biržu ielā 10-6 un Biržu ielā 9-1, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā
nosacīto cenu starpība ir 300,00 EUR, kas nepārsniedz 20%.
12) Z.P. ir jāsedz starpība 300,00 EUR naudā un jāizmaksā tā Salas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta
pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktu, 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro, trešo un
septīto daļu, 38. panta pirmo, otro un trešo daļu, 41. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 20.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 nosacīto cenu Salas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Biržu ielā 10-6,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā 1500,00 EUR.
2. Apstiprināt nosacīto cenu Z.P. nekustamajam īpašumam Biržu ielā 9-1, Biržos, Salas pagastā,
Salas novadā 1200,00 EUR.
3. Atsavināt Salas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Biržu ielā 10-6, Biržos, Salas pagastā,
Salas novadā, mainot to pret Z.P. nekustamo īpašumu Biržu ielā 9-1, Biržos, Salas pagastā, Salas
novadā.
4. Noslēgt nekustamo īpašumu maiņas līgumu ar Z.P. un iegūt īpašumā nekustamo Biržu ielā 91, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
5. Z.P. samaksāt Salas novada pašvaldībai starpību 300,00 EUR 5 darba dienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas, ieskaitot to norēķinu kontā.
6. Salas novada pašvaldībai segt visus izdevumus, kas saistīti ar maiņas līguma ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
12.
Lēmums Nr.224
Par bezmaksas ēdināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada pašvaldībā 2018.gada 20.septembrī saņemts Biržu pamatskolas direktores
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par bezmaksas ēdināšanu no 2018.gada 1.septembra
Biržu pamatskolas izglītojamajiem, kuri izmanto Biržu pamatskolas internāta pakalpojumus, ja
to deklarētā dzīvesvieta ir Salas novada administratīvā teritorija vai tie uzturas Ģimenes atbalsta
centrā “Saulstari”.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas: “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.).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, Vija Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags un vakariņas) no
2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam Biržu pamatskolas izglītojamajiem, kuri
izmanto Biržu pamatskolas internāta pakalpojumus, ja to deklarētā dzīvesvieta ir Salas novada
administratīvā teritorija vai tie uzturas Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”.
2. Grāmatvedības nodaļai precizēt plānoto finansējumu skolēnu ēdināšanai 2018.gada budžetā
pēc faktiskā skolēnu skaita uz 2018.gada 1.septembri un plānot papildus finansējumu lēmuma
1.punkta izpildei.
13.
Lēmums Nr.225
Par Salas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai
(I.Sproģe, J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi IK “Plānošanas eksperti” sagatavoto Salas novada
attīstības programmas 2019. – 2025. gadam un Salas novada teritorijas plānojuma projektus, un
SIA “Baltkonsults” sagatavoto Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Salas novada attīstības
programmai 2019. – 2025.gadam un Salas novada teritorijas plānojumam, kā arī teritorijas
plānojuma izstrādes vadītājas I. Gādmanes ziņojumu par sagatavoto teritorijas plānojuma
projektu.
Izskatot sagatavotos dokumentus, tika konstatēts:
1) Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam projekts izstrādāts saskaņā ar Salas
novada domes 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.59 (protokols Nr.4; 15.punkts) “Par Salas
novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” pielikumu “DARBA UZDEVUMS Salas
novada attīstības programmai 2019. - 2025.gadam”, spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodiku
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
2) Salas novada teritorijas plānojuma projekts izstrādāts saskaņā ar Salas novada domes
2017.gada 28.decembra lēmuma Nr.354 (protokols Nr.16; 17.punkts) “Par Salas novada
teritorijas plānojuma izstrādi” pielikumu “DARBA UZDEVUMS Salas novada teritorijas
plānojuma izstrādei” un spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
3) Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Salas novada attīstības programmai 2019. –
2025.gadam un Salas novada teritorijas plānojumam sagatavots, ņemot vērā attīstības
programmā un teritorijas plānojumā noteikto.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.pantu, 23.pantu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 67.punktu, 80.punktu un 82. punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2018.gada 20.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. Nodot Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam publiskajai apspriešanai un
informēt Zemgales plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību.
2. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Salas novada teritorijas plānojuma
1.redakciju.
3. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas, sākot ar sesto darba dienu pēc
paziņojuma par publisko apspriešanu, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmes publicēšanas
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē
www.salasnovads.lv un vietējā laikrakstā “Salas Novada vēstis”.
4. Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei I.Gādmanei un projektu
vadītājai L.Kadžulei.
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14.
Lēmums Nr.226
Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”,
Sēlpils pagastā, Salas novadā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par koku ciršanu ārpus meža nekustamajā
īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) lūgumu dot atļauju koku ciršanai ārpus meža platībā pie Sēlpils ev.lut.baznīcas pašvaldībā
iesniegusi
SĒLPILS
EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀS
DRAUDZES,
reģistrācijas
Nr.90000691254, adrese Pētera Barisona iela 1, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas novadā, LV-5232,
priekšniece L.A.;
2) Salas novada Sēlpils pagasta nekustamajā īpašumā “Krīvi” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 5690 002 0076 augošie koki, kas paredzēti ciršanai, kopskaitā 23, ir parastās liepas
(Tilia cordata), parastā kļavas (Acer platanoides) un āra bērzi (Betula pendula) ar stumbra
apkārtmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla (turpmāk – Stumbra apkārtmērs) no 1,15 m līdz 6,42
m.
Koka stumbra
Koku suga
Normatīvais regulējums
Skaits
apkārtmērs (m)
Nav jāsaskaņo
1,15 – 2,15
7
Parastā liepa
MK 309
2,20 – 2,70
10
MK 264
6,42
1
Nav jāsaskaņo
1,45
1
Parastā kļava
MK 309
2,55
1
Nav jāsaskaņo
1,74
1
Āra bērzs
MK 309
1,90 un 2,20
2
Ministru kabineta 2012.gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 4.11. apakšpunktā noteikts, “ka attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt, kad tie 1,3
metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
19. punktā noteikts, ka šo noteikumu 4.11. apakšpunktā minētajā gadījumā pašvaldība atļauju
koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.”
3) 2018.gada 15.augustā saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Atzinums Nr.3.11/4126/2018-N,
kurā norādīts, ka, no 23 Salas novada Sēlpils pagasta nekustamajā īpašumā “Krīvi” (kadastra
apzīmējums 5690 002 0076) ciršanai paredzētajiem kokiem, 14 ir sasnieguši Ministru kabineta
noteikumu 1. pielikumā minētos izmērus. Pārvalde atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumu 19.
punktam sniedz rakstisku atzinumu, ka neiebilst koku ciršanai ārpus meža saudzējot dižkoku –
“Sēlpils luterāņu baznīcas liepu” (LKS92: x 601152; y 272012). Pārvalde rekomendē novākt ap
dižkoku saaugušas atvases, neizvākt no dobuma satrupējušo koksni, jo tā ir dzīvotne retām un
aizsargājamām vaboļu sugām. Pārvalde aicina sakopt koka vainagu. Pirms lēmuma par pārējo
koku ciršanas nepieciešamību Pārvalde rekomendē izvērtēt koku ainavisko vērtību (pielikumā
Pārvaldes ieteikto saudzējamo koku izvietojuma shēma).
Salas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr. 8 „Par koku ciršanu
ārpus meža Salas novada administratīvajā teritorijā”:
10.punktā noteikts: „Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Salas novada teritorijā ārpus
meža ciemu teritorijā paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos”;
11.punktā noteikts: „Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība”;
12. punktā noteikts: „Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Salas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada vēstis”.
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13.punktā noteikts: „Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā.
Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par trim nedēļām”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 4.11 punktu, Salas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošo
noteikumu Nr. 8 „Par koku ciršanu ārpus meža Salas novada administratīvajā teritorijā” 10., 11.,
12. un 13.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 20.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. Uzsākt sabiedrisko apspriešanu 22 (divdesmit divi) koku ciršanai ārpus meža nekustamajā
īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5690 002
0076 (adrese “Sēlpils baznīca”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232). (Pielikumā Dabas
aizsardzības pārvaldes ieteikto saudzējamo un cērtamo koku izvietojuma shēma)
2. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Salas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Salas novada vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv.
3. Atsauksmes par koku ciršanu iesniedzamas Salas novada pašvaldībā Susējas ielā 9, Salā,
Salas pagastā, Salas novadā LV – 5230, tālr. 652 37700, e-pasts salaspag@salas.lv, līdz 2018.
gada 2.novembrim (ieskaitot).
4. Par publiskās apspriešanas atbildīgo amatpersonu norīkot Salas novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu speciālisti Ingrīdu Gādmani.
15.
Lēmums Nr.227
Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi P.Ļ., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
6.septembra iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam piederošai apbūvētai zemes vienībai un
būvēm Salas novada Salas pagastā.
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”:
9.punktā noteikts, ka „pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas
objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā
adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām”;
14.punktā noteikts, ka „pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes
vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei
paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai
piešķir nosaukumu. Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām
pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par iepriekš piešķirto
adrešu maiņu, apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un
piesaistot to ielas nosaukumam”.
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”.
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Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14.,
28.punktu, 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 20.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. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots un funkcionāli
saistītajām būvēm (dārza māja, pirts un šķūnis) adresi – “Dolomīts Nr.62”, Dolomīts, Salas
pagasts, Salas novads, LV-5214.
16.
Lēmums Nr.228
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.T., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
11.septembra iesniegumu par atteikšanos no nomas platības Salas novada pašvaldībai
piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 “Jaungaidāni”, Salas pagastā,
Salas novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 20.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 2018. gada 28. septembri ar L.T. noslēgto Zemes nomas līgumu par zemesgabala
0,05 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 “Jaungaidāni”, Salas
pagastā, Salas novadā, nomu.
2. L.T. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 19,01 EUR apmērā.
17.
Lēmums Nr.229
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.L., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
11.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt personīgās palīgsaimniecības vajadzībām
zemesgabalu 0,05 ha platībā Salas novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 5686 009 0231.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „ Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.2 un 37.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 20.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. Iznomāt J.L. zemesgabalu 0,05 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686
009 0231 “Jaungaidāni”, Salas pagastā, Salas novadā
uz laiku 5 gadi personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes
vienības daļas kadastrālās vērības.
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2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
18.
Lēmums Nr.230
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas pagasta A.S. zemnieku saimniecības “Priednieki”,
reģistrācijas Nr. 45401013198, juridiskā adrese “Priednieki”, Salas pagastā, Salas novadā, LV5214, īpašnieka A.S., 2018.gada 5.jūlija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0361 platībā 0,53 ha; zemes gabalu platībā 5,0
ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0116; 1,78 ha no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 009 0284 un 0,8 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686
009 0297, Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 5 gadi lauksaimniecības
vajadzībām.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0361, 5686 005 0116, 5686 009 0284 un
5686 009 0297 piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) Ar Salas pagasta A.S. zemnieku saimniecības “Priednieki”, reģistrācijas Nr. 45401013198
2012.gada 31.maijā un 2013.gada 28.martā noslēgtie Zemes nomas līgumi izbeigušies;
3) Nekustamā īpašuma nodoklis un ar to saistītie maksājumi līdz 2018.gada 19.jūlijam
nomaksāti;
4) Citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.8.; 33. un 37. punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 20.septembra lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Vija
Pazuha balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Salas pagasta A.S. zemnieku saimniecību “Priednieki”, reģistrācijas Nr.
45401013198, juridiskā adrese “Priednieki”, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5214, zemes
nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0361 platībā 0,53 ha;
zemes gabalu platībā 5,0 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0116; platībā
1,78 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0284 un platībā 0,8 ha no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0297, Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz
laiku 6 gadi, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās
vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
19.
Lēmums Nr.231
Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
10.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņam
piederošajā dzīvoklī svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
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2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder V.K.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana dzīvokļa īpašumā Nr. svītrots, kas atrodas
Viesturu ielā 3, 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 20.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 V.K. projektēt un ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.
svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. V.K. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
20.
Lēmums Nr.232
Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi G.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
10.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņai
piederošajā dzīvoklī svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Viesturu ielā 8, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 8, Salā, Salas pagastā, Salas novadā,
kadastra Nr. svītrots, pieder G.D.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana dzīvokļa īpašumā Nr. svītrots, kas atrodas
Viesturu ielā 8, 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 20.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 G.D. projektēt un ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr.
svītrots, kas atrodas Viesturu ielā 8, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. G. D. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
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21.
Lēmums Nr.233
Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.T., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
10.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt
dūmvadu dzīvoklim Biržu iela 8-1, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 8, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr.1, kas atrodas Biržu ielā 8, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, pieder
Salas novada pašvaldībai;
3) Ar I.T. noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums līdz 2021.gada 31.decembrim;
3) individuālās apkures sistēmas ierīkošana dzīvokļa īpašumā Nr.1, kas atrodas Biržu ielā 8,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, 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 20.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 I.T. projektēt un ierīkot individuālo (malkas) apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu
dzīvoklim Nr.1, kas atrodas Biržu ielā 8, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
2. I. T. apkures sistēmas ierīkošanas darbus saskaņot ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju SIA
„Vīgants”.
22.
Lēmums Nr.234
Par atļauju balkona jumta projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi G.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2018.gada
13.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut uzstādīt viņai piederošā dzīvokļa svītrots, Salā,
Salas pagastā, Salas novadā, balkonam jumtu.
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 20.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
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Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut G.D. veikt balkona jumta projektēšanu un ierīkošanu dzīvokļa īpašumam Nr.11, kas
atrodas Viesturu ielā 8, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 900 7489.
2. G.D. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.

23.
Lēmums Nr.235
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.M. 2018.gada 28.augusta iesniegumu ar lūgumu
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa svītrots, Sēlpils pagastā, Salas novadā, īri noslēgts
ar I.M. līdz 2016.gada 30.jūnijam;
2) I.M. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā noteikts, “ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības
prasīt līguma pagarināšanu.”
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2018.gada 20.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. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.M., par dzīvojamo telpu svītrots, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, īri uz laiku līdz 2023.gada 31.decembrim.
24.
Lēmums Nr.236
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. Anulēt deklarēto dzīvesvietu svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā I.Ģ., personas kods
svītrots.
2. I.Ģ. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
3. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
25.
Lēmums Nr.237
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:
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1. Anulēt K.K., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salas pagastā, Sala novadā.
2. K.K. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
3. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

26.
Lēmums Nr.238
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. Anulēt M.K., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salas pagastā, Sala
novadā.
2. M.K. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.
3. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.
27.
Lēmums Nr.239
Par Salas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
(Ē.Stalidzāns)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037
“Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. punktu, ņemot vērā Sociālā, izglītības, kultūras un sporta
komitejas 2018.gada 20.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 bāriņtiesas nolikumu (pielikumā).
28.
Lēmums Nr.240
Par Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu
(Ē.Stalidzāns)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 2010.gda 5.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā
dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2., 4.punktu, ņemot vērā Sociālā,
izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 20.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 apbalvojumu nolikumu (pielikumā).
29.
Lēmums Nr.241
Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas atbrīvošanu
no amata
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(I.Sproģe)
Ar Salas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.244 (protokols Nr.9, 21.punkts)
par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītāju uz Zandas
Daņilovas prombūtnes laiku tika iecelta Agnese Karaseva. 2018.gada 1.oktobrī Zanda Daņilova
atgriežas amatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 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 2018.gada 28.septembri atbrīvot Agnesi Karasevu, personas kods svītrots, no Salas novada
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas amata.
30.
Lēmums Nr.242
Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Salas novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu Nr.44
(protokols Nr.2, 38.punkts), Santa Bormane ar 2018.gada 25.janvāri iecelta par Ģimenes atbalsta
centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju uz Jura Boķa atstādināšanas no darba laiku un
noteikts, ka S.Bormane veic Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumus 32
stundas nedēļā (0,8 slodzes), mēnešalga - 888 EUR (astoņi simti astoņdesmit euro) par 0,8
slodzēm un sociālā pedagoga pienākumus 8 stundas nedēļā (0,2 slodzes), stundas likme 3,10
EUR/1h. Ar 2018.gada 10.septembri Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari” ir pieņemts darbā
sociālais pedagogs uz 1 slodzi. Līdz ar to S.Bormane var veikt direktora pienākumus 40 stundas
nedēļā (1 slodze).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 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. Noteikt, ka Santa Bormane veic Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumus 40
stundas nedēļā (1 slodze), mēnešalga - 1110 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit euro).
31.
Lēmums Nr.243
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Agnese Karasevas 2018.gada 25.septembra iesniegumu
ar lūgumu atbrīvot viņu no Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amata sakarā ar darba tiesisko
attiecību izbeigšanu 28.09.2018..
2018.gada 1.oktobrī pēc prombūtnes darbā atgriežas juriste Zanda Daņilova.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
61.pantu, 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 2018.gada 28.septembri atbrīvot Agnesi Karasevu, personas kods svītrots, no Iepirkumu
komisijas priekšsēdētājas amata.
2. Ar 2018.gada 1.oktobri ievēlēt juristi Zandu Daņilovu, personas kods svītrots, par Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāju.
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Nākošā kārtējā domes sēde 2018.gada 25.oktobrī plkst.14.00
Sēdi slēdz: plkst.14.40
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja
Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

I.Sproģe 01.10.2018.
I.Rēķe
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01.10.2018.

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 27.septembra sēdes
protokolam Nr.13, 14.punkts

Salas novada Sēlpils pagasta nekustamajā īpašumā “Krīvi” koku izvietojums

Piezīme: koku izvietojums relatīvs
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