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Izpilddirektora ziņojums par paveikto decembra mēnesī
Par J.Boķa atbrīvošanu no amata
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
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Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
Par zemes vienības “Kauguri”, Salas pagastā, atsavināšanu
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai
draudzei
Par grozījumiem
apstiprinātajā
Zemgales
plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas plānā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas deleģējuma līguma
slēgšanu
Par adrešu maiņu Salas novadā
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
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Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova, nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda
Gādmane, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu
speciāliste Jolanta Grandāne, projektu vadītāja Ligita
Kadžule, SIA “Vīgants” juriste Elīna Garjāne
Nav ieradusies – deputāte Sandra Kaņepa– attaisnojošu iemeslu dēļ
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 22 punktiem.

1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto decembra mēnesī
(A.Baumeisters)
1. SIA “VĪGANTS” visām pašvaldības iestādēm piegādāja egles.
2. Svinīgā svētku pasākumā pie novada pašvaldības ēkas tika iedegta svētku egle.
3. Salā, Sēlijā un Biržos notiek Ziemassvētkiem veltīti pasākumi.
4. Tika veikta Salas pašvaldībai piederošā autotransporta degvielas atlikuma inventarizācija.
5. Demontēts gājēju ceļš pār Sakas upi.
6. Nodots ekspluatācijā pašvaldības autoceļš S23 Saulieši – Ķesterāres – Ievu līči.
7. Salas Kultūras namā notika Zemgales Plānošanas Reģiona attīstības padomes sēde.
8. Salas vidusskola kategorijā “Lauku vidusskolas” nominācijā “Latviešu valoda” ieņem 1. vietu
Latvijā.

2.
Lēmums Nr.291
Par J.Boķa atbrīvošanu no amata
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”
direktora Jura Boķa atbrīvošanu no amata.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar Salas novada domes 2014.gada 18.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 7.punkts) Juris
Boķis iecelts par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktoru uz laiku līdz 2019.gada
30.decembrim;
2) ar 2018.gada 25.janvāri Juris Boķis atstādināts no darba;
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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.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma
113.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 30.decembri atbrīvot Juri Boķi, personas kods svītrots, no Ģimenes atbalsta centra
“Saulstari” direktora amata.
3.
Lēmums Nr.292
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu
privātpersonai pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu
var veikt efektīvāk, kā pašvaldība.
1992. gadā Uzņēmumu reģistrā tika ierakstīts Salas pagasta pašvaldības uzņēmums
„VĪGANTS” un 2004. gadā tas, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, tika reģistrēta
Komercreģistrā. Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas SIA „VIGANTS”. SIA
„VĪGANTS” tika izveidots ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem (organizācijām)
pašvaldībām noteikto funkciju izpildi, organizējot iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.
Kapitālsabiedrība „VĪGANTS” tika dibināta ar minēto mērķi, tai ir nepieciešamie administratīvie
un materiāltehniskie resursi, tā pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, bet pašvaldībai
nepieciešams nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas procesa nepārtrauktību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” veikt pašvaldības autonomajā
kompetencē esošas funkcijas – organizēt komunālos pakalpojumus – izrietošu pārvaldes
uzdevumu: sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu novadā.
2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”
nodrošina šādu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Salas
novada administratīvajā teritorijā:
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2.1. atkritumu savākšanas vietu ierīkošana un uzturēšana;
2.2. atkritumu savākšana un nogādāšana atkritumu poligonā;
2.3. atkritumu izgāztuvju „Ielejas”, „Gustiņu-Rāceņi” uzturēšana līdz rekultivācijai un
monitoringa veikšana pēc tās.
3. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” par minētā
pārvaldes uzdevuma veikšanu 2020.gadā (pielikumā).
4. Publicēt Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv informāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
4.
Lēmums Nr.293
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
SIA „VĪGANTS” tika izveidota ar mērķi nodrošināt Salas novada administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla
daļas. Kapitālsabiedrība „VĪGANTS” tika dibināta ar minēto mērķi, tai ir nepieciešamie
administratīvie un materiāltehniskie resursi, tā pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, bet
pašvaldībai nepieciešams nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas procesa nepārtrauktību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ VĪGANTS” veikt pašvaldības autonomajā
kompetencē esošas funkcijas – organizēt teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības
nodrošināšanu – izrietošu pārvaldes uzdevumu:
1.1. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
1.2. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;
1.3. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
1.4. kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana;
1.5. pretplūdu pasākumu veikšana.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” par minētā
pārvaldes uzdevuma veikšanu 2020.gadā (pielikumā).
3. Publicēt Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv informāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
5.
Lēmums Nr.294
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada pašvaldības funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšanu
iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
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1992. gadā Uzņēmumu reģistrā tika ierakstīts Salas pagasta pašvaldības uzņēmums
„VĪGANTS” un 2004. gadā tas, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, tika reģistrēta
Komercreģistrā. Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas SIA „VĪGANTS”.
SIA „VĪGANTS” tika izveidots ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem
(organizācijām) pašvaldībām noteikto funkciju izpildi, organizējot iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus. Kapitālsabiedrība „VĪGANTS” tika dibināta ar minēto mērķi, tai ir nepieciešamie
administratīvie un materiāltehniskie resursi, tā pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, bet
pašvaldībai nepieciešams nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas procesa nepārtrauktību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” veikt pašvaldības autonomajā
kompetencē esošas funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – izrietošu
pārvaldes uzdevumu – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un
attīrīšanas organizēšanu iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds.
2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”
nodrošina šādu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Salas novada
administratīvajā teritorijā:
2.1. ūdens ieguve, ražošana (atdzelžošana, attīrīšana) un novadīšana ūdensvada tīklā;
2.2. dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas (sagatavošanas) vietas līdz pakalpojumu
lietotājam;
2.3. notekūdeņu savākšana no pakalpojumu lietotāja un novadīšana kanalizācijas tīklā līdz
attīrīšanas iekārtām;
2.4. notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana un novadīšana līdz izvadīšanas vietai ūdenstilpnē.
3. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” par minētā
pārvaldes uzdevuma veikšanu 2020.gadā (pielikumā).
4. Publicēt Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lvinformāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.

6.
Lēmums Nr.295
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada pašvaldības funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
t.sk., siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
1992. gadā Uzņēmumu reģistrā tika ierakstīts Salas pagasta pašvaldības uzņēmums
„VĪGANTS” un 2004. gadā tas, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, tika reģistrēta
Komercreģistrā. Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas SIA „VĪGANTS”.
SIA „VĪGANTS” tika izveidots ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem
(organizācijām) pašvaldībām noteikto funkciju izpildi, organizējot iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus. Kapitālsabiedrība „VĪGANTS” tika dibināta ar minēto mērķi, tai ir nepieciešamie
administratīvie un materiāltehniskie resursi, tā pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, bet
pašvaldībai nepieciešams nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas procesa nepārtrauktību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Deleģēt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” veikt pašvaldības autonomajā
kompetencē esošas funkcijas – organizēt iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumus –
izrietošu pārvaldes uzdevumu iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds.
2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”
nodrošina šādu siltumapgādes pakalpojumus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Salas novada
administratīvajā teritorijā:
2.1. siltumenerģijas ražošana un novadīšana siltumtīklā;
2.2. siltumenerģijas padeve no ražošanas vietas līdz pakalpojumu lietotājam;
2.3. siltumtīklu uzturēšana.
3. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” par minētā
pārvaldes uzdevuma veikšanu 2020.gadā (pielikumā).
4. Publicēt Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv informāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.

7.
Lēmums Nr.296
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VĪGANTS”
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas ielu, ceļu un laukumu būvniecību,
rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošanu.
Salas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„VĪGANTS”. Tā ir dibināta ar mērķi nodrošināt atsevišķu pašvaldību funkciju veikšanu, tajā skaitā
veikt ielu un ceļu uzturēšanu. SIA „VĪGANTS” ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā 2004. gadā un ir LR Uzņēmumu reģistrā 1992. gadā reģistrētās Salas pagasta
pašvaldības uzņēmuma „VĪGANTS” saistību un tiesību pārņēmēja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, veikt ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbus:
1.1. ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu;
1.2. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS” par ielu un ceļu
ikdienas uzturēšanas darbiem 2020. gadā (līgums pielikumā).
3. Noteikt apmaksas kārtību saskaņā ar mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic galvenā grāmatvede S.Zabludovska.
5. Publicēt Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv informāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
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8.
Lēmums Nr.297
Par zemes vienības “Kauguri”, Salas pagastā, atsavināšanu
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi O.L., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 12.
novembra iesniegumu ar lūgumu atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0686
“Kauguri”, Salas pagastā, Salas novadā, platība 0,3006 ha.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) O.L. ar 2011.gada 26.janvāra Salas novada domes lēmumu (protokols Nr.1, 18.punkts)
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajam ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2) Salas novada pašvaldība 2011.gada 24.februārī ar O.L. noslēgusi Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības kadastra apzīmējumu 5686 002 0686 “Kauguri”, Salas pagastā, platībā
0,3006 ha nomu uz laiku līdz 2021.gada 23.februārim;
3) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0686 atrodas O.L. piederoša nedzīvojamā
ēka (garāža) ar kadastra apzīmējumu svītrots.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37 panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002
0686 “Kauguri” Salas pagastā, Salas novadā, platībā 0,3006 ha, atsavināšanas procesu – veikt
zemes robežu apsekošanu dabā, vērtēšanu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības
vārda.
2. Zemes vienības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas.
3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I. Gādmanei veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.

9.
Lēmums Nr.298
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Pamatojoties uz 2019.gada pārskata slēguma inventarizācijas laikā veikto Salas novada
pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamo ēku salīdzināšanu ar Valsts Zemes Dienesta kadastra
datiem, no pašvaldības bilances nepieciešams izslēgt šādus nekustamos īpašumus:
1) šķūnis “Priedulāji”, Salas pagastā, kadastra apzīmējums 5686 009 0352 010;
2) šķūnis “Priedulāji”, Salas pagastā, kadastra apzīmējums 5686 009 0352 011.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) nekustamā īpašuma “Priedulāji”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0425,
sastāvā esošās divas palīgēkas – kadastra apzīmējums 5686 009 0352 010 (šķūnis) un kadastra
apzīmējums 5686 009 0352 011 (šķūnis), dabā neeksistē;
2) Krustpils novada būvvalde 15.11.2019. ir izsniegusi izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-23.12019-1556 (3-16/19/15);
3) Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0044 7558 dzēsts ieraksts: palīgēka (kadastra
apzīmējums 5686 009 0352 010) ; palīgēka (kadastra apzīmējums 5686 009 0352 011);
4) Salas novada pašvaldības bilancē palīgēkas (šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0352 010)
atlikusī bilances vērtība uz 31.11.2019. ir 17,49 EUR;
5) Salas novada pašvaldības bilancē palīgēkas (šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0352 01)1
atlikusī bilances vērtība uz 31.11.2019. ir 3,42 EUR.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salas novada pašvaldības bilances nekustamā īpašuma “Priedulāji”, Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr. 5686 009 0425, sastāvā esošās divas palīgēkas:
1.1. šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0352 010, atlikusī bilances vērtība uz 31.112019. –
17,49 EUR;
1.2. šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0352 011, atlikusī bilances vērtība uz 31.112019. –
3,42 EUR.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava.

10.
Lēmums Nr.299
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.B., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019. gada 4.decembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par nekustamo īpašumu “svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1)V.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums „ svītrots”, kadastra Nr. svītrots, kura sastāvā ir piecas zemes vienības
kopplatībā 43,17 ha reģistrēts uz V.B. vārda Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Salas
pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. svītrots;
3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem svītrots platībā 20,8 ha; svītrots platībā 3,37 ha;
svītrots platībā 9,7 ha; svītrots platībā 1,4 ha netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots platība 7,9 ha, tiek iznomāti 3,7 ha, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt V.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu par 50%
par nekustamā īpašuma Salas pagasta “svītrots ”, kadastra Nr. svītrots, zemes vienībām svītrots
(20,8 ha); svītrots (3,37 ha); svītrots (9,7 ha); svītrots (1,4 ha) un svītrots (4,2 ha).
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11.
Lēmums Nr.300
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada
22.novembra iesniegumu ar lūgumu 2020. gadā samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski
represētai personai par nekustamo īpašumu “svītrots”, Salas pagastā un dzīvokļa īpašumu svītrots,
Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums „ svītrots”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, kura sastāvā
ir viena zemes vienība platībā 0,1882 ha un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošas ēkas,
reģistrēts uz V.K. vārda Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Salas pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr. svītrots;
3) dzīvokļa īpašums svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots sastāv no
765/12274 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, reģistrēts uz V.K. vārda
Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.
svītrots;
4) nekustamie īpašumi „ svītrots” un svītrots, Salas pagastā, netiek izmantoti saimnieciskajā
darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas noteikumi” 32., 33., 35. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada
12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt V.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu par 50%
par:
1.1 nekustamā īpašuma Salas pagastā „ svītrots”, kadastra Nr. svītrots, zemi platībā 0,1882 ha un
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām;
1.2 dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.

12.
Lēmums Nr.301
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi R.G., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 29.
novembra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadā kā politiski
represētai personai par „ svītrots” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) R.G. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, kadastra Nr. svītrots, kura sastāvā ir piecas zemes vienības
kopplatībā 27,33 ha reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Salas pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr. svītrots, R.G. pieder ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma;
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3) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 10,03 ha, tiek iznomāti 0,8852 ha,
t.i., izmantoti saimnieciskajā darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 7,1 ha, tiek iznomāti 1,4 ha, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 4,1 ha, visa platība tiek iznomāta, t.i.,
izmantota saimnieciskajā darbībā;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 3,3 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 2,8 ha, visa platība tiek iznomāta, t.i.,
izmantota saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt R.G., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu par 50% par
Salas pagasta „ svītrots ” zemi ½ domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots (9,1448 ha); svītrots (5,7 ha); svītrots (3,3 ha).

13.
Lēmums Nr.302
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi I.R., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 29.novembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadā kā politiski represētai
personai par „ svītrots” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) I.R. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, kadastra Nr. svītrots, kura sastāvā ir piecas zemes vienības
kopplatībā 27,33 ha reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Salas pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr. svītrots, I.R. pieder ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma;
3) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 10,03 ha, tiek iznomāti 0,8852 ha,
t.i., izmantoti saimnieciskajā darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 7,1 ha, tiek iznomāti 1,4 ha, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 4,1 ha, visa platība tiek iznomāta, t.i.,
izmantota saimnieciskajā darbībā;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 3,3 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 2,8 ha, visa platība tiek iznomāta, t.i.,
izmantota saimnieciskajā darbībā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikts, ka “Politiski
represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
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netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots”.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas noteikumi” 32., 33.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt I.R., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu par 50% par
Salas pagasta „ svītrots ” zemi 1/2 domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots (9,1448 ha); svītrots (5,7 ha); svītrots (3,3 ha).

14.
Lēmums Nr.303
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces
Ligitas Ašmes 2019.gada 6.decembra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot Draudzi no nodokļa maksas
2020.gadā par nekustamajiem īpašumiem „Ieviņas”, Sēlpils pagastā (adrese Pētera Barisona iela
1, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas novadā) kadastra Nr. 5690 001 0020, „Krīvi”, Sēlpils pagastā,
kadastra Nr.5690 002 0076 un „Krīvlauki”, Sēlpils pagastā, kadastra Nr.5690 001 0261.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts;
1) Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei pieder 2 (divi) nekustamie īpašumi:
1.1 “Krīvi” Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 002 0076, kura sastāvā ir 3 (trīs)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5690 002 0076 platībā 0,94 ha; 5690 001 0214 platībā
3,28 ha un 5690 001 0215 platībā 0,88 ha un baznīcas sienas;
1.2 “Krīvlauki” Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 001 0261, kura sastāvā ir 1
(viena) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0255 platībā 4,2714 ha;
no kuriem daļēji tiek iznomātas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5690 001 0214 (platībā
0,6 ha) un 5690 001 0255 (platībā 3,67 ha), t.i. izmantotas saimnieciskajā darbībā;
2) nekustamo īpašumu „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5690 001 0020, kura
sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0210 platībā 0,4880 ha un 2
(divas) ēkas – draudzes lūgšanas nams un šķūnis, Draudze nomā no Salas novada pašvaldības
draudzes vajadzībām.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.punktā noteikts, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek “reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu (izņemot šā
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētos objektus un zemi to uzturēšanai), kuru neizmanto
saimnieciskajā darbībā. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētie reliģiskajām
organizācijām piederošie objekti un zeme to uzturēšanai nav apliekami ar nekustamā īpašuma
nodokli, ja tie netiek izīrēti vai iznomāti. Attiecībā uz reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu
par saimniecisku darbību nav uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā
arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu
darbība;
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Neaprēķināt Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzei nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu:
1.1. nekustamā īpašuma „Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 002 0076, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5690 002 0076 platībā 0,94 ha; 5690 001 0214 platībā 2,08
ha un 5690 001 0215 platībā 0,88 ha.
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1.2 nekustamā īpašuma „Krīvlauki”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 001 0261,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0255 platībā 0,6014 ha.
1.3 nekustamā īpašuma „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5690 001 0020,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0210 platībā 0,4880 ha un īpašuma sastāvā
ietilpstošajām 2 (divām) ēkām – draudzes lūgšanas nams un šķūnis.

15.
Lēmums Nr.304
Par grozījumiem apstiprinātajā Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā
(I.Sproģe, L.Kadžule)
Salas novada pašvaldībā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 27.11.2019. Nr.
1.13e/19/1431-S atzinums Nr. 39-2-60/9174 par projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/001
nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros).
Saskaņā ar 2016.gada 19.janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr. 3-41.4/35 par Eiropas
Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (ID Nr. 9.2.2.1./15/I/001) ir izstrādāts Zemgales
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns (turpmāk – DI) 2017.-2020.gadam, pašvaldībām,
kuras ir apņēmušās īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājumus un ir iesniegušas projekta pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada
20.decembra noteikumiem Nr.871 ““Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1 pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” .
Apstiprinātajā DI plāna redakcijā paredzēts, ka Salas novada pašvaldībai adresē:
"Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 56900030074006, 1. stāvā jāizveido
“Atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 12 vietas. Tomēr paredzētā
infrastruktūras risinājuma īstenošanā ir radušies neparedzēti apstākļi, kuru dēļ nav iespējams
izveidot minēto pakalpojumu. Sākotnēji apstiprinātajā DI plānā paredzēta 1 (viena) darba telpa
pirmajā stāvā (nr.112. 9,3 m2) uz kopējo plānoto darbinieku skaitu pakalpojumā ir nepietiekama.
Tāpēc Salas novada pašvaldība lūdz veikt grozījumus DI plānā, nosakot, ka pakalpojums “Atelpas
brīdis” tiek veidots adresē: "Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 56900030074006
1. un 2. stāvā, kur 1. stāvā būtu izvietotas telpas klientiem un daļai darbinieku, savukārt ēkas 2.
stāvā tiktu izveidotas telpas pārējiem darbiniekiem, kā arī nepieciešamās telpas gultas veļas,
uzkopšanas inventāra, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu glabāšanai.
Minētie infrastruktūras risinājuma grozījumi atstās pozitīvu ietekmi uz projekta rezultātu
sasniegšanu, jo tiks izveidots kvalitatīvs “Atelpas brīža” pakalpojums 12 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Grozījumi neradīs ietekmi uz projektā paredzēto līdzfinansējumu no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 “Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus apstiprinātajā Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā
2017.-2020.gadam, nosakot, ka “Atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem 12 vietas tiek veidots adresē: "Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr.
56900030074006 1. un 2. stāvā:
1.1. pirmajā stāvā izveidot telpas klientiem un darbiniekiem;
1.2. otrajā stāvā izveidot telpu un sanitāro mezglu darbiniekiem, noliktavas telpu (gultas veļas,
uzkopšanas inventāra, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu glabāšanai) un koplietošanas telpas.
2. Uzņemties saistības, lai paredzētais telpu plānojums, to izmantošanas veids, daudzums un
platība, pārbūves rezultātā tiktu izveidots klientu vajadzībām atbilstošs ar funkcionāli ērtu
izmantojamu pakalpojumu infrastruktūru, t.sk. tiktu nodrošināta vides pieejamība, kā arī
pakalpojums atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

16.
Lēmums Nr.305
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas deleģējuma līguma slēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par deleģējuma līguma par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas uzturēšanu slēgšanu.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka „Vietējā pašvaldība, lai
nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas
pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas
un pieņemšanas kārtību”, 13.panta septītā daļa nosaka, ka „ vietējai pašvaldībai ir tiesības
deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Ja minēto pārvaldes uzdevumu deleģē Valsts zemes dienestam,
augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par vietējās pašvaldības administratīvo teritoriju
Valsts zemes dienests uztur centrālajā datubāzē saskaņā ar šā panta piektajā daļā noteikto
kārtību”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt deleģējuma līgumu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” reģistrācijas Nr. 43603041044,
juridiskā adrese Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, uz 1 (viens) gadu (līgums
pielikumā).
2. Publicēt Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv informāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
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17.
Lēmums Nr.306
Par adrešu maiņu Salas novadā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adrešu maiņu Salas novada atbilstoši spēkā
esošajam teritorijas plānojumam.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada dome 25.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu "Par Salas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata apstiprināšanu un
saistošo noteikumu "Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Salas novada teritorijas
plānojums" grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu" (protokols
Nr.4, 16.punkts) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2019/3 "Teritorijas attīstības plānošanas
dokumenta "Salas novada teritorijas plānojums" grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi";
2) Salas novada teritorijas plānojums stājies spēkā 2019.gada 11. jūlijā;
3) Teritorijas plānojumā ir precizētas Salas novada ciemu robežas, līdz ar to Adrešu reģistrā
reģistrētas adreses, kuras neatbilst Adresācijas noteikumiem un spēkā esošajam Salas novada
teritorijas plānojumam, ir nepieciešams veikt šo adrešu maiņu.
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”.
29. punktā noteikts, ka „lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai pašvaldības
kompetentā institūcija norāda:
29.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;
29.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;
29.3. līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;
29.4. jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;
29.5. adresācijas objekta kodu adrešu klasifikatorā”.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu,
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14.,
29.punktu, 2019.gada 25.aprīļa Salas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3
"Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Salas novada teritorijas plānojums" grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Mainīt adreses Salas novada Salas pagastā:
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Adrešu
kods
1.

106453822

2.

104919964

3.

101535914

Esošā adrese

Jaunā adrese

"Gaidāni", Birži, Salas pag.,
Salas nov., LV-5214
"Strazdiņi Baloži", Birži, Salas
pag., Salas nov., LV-5214
Podvāzes iela 10, Birži, Salas
pag., Salas nov., LV-5214

"Gaidāni", Salas pag., Salas nov.,
LV-5214
"Strazdiņi Baloži", Salas pag., Salas
nov., LV-5214
Podvāzes iela 10, Salas pag., Salas
nov., LV-5214

2.Mainīt adreses Salas novada Sēlpils pagastā:
Adrešu
kods

Esošā adrese

Jaunā adrese

"Dravnieki", Sēlija, Sēlpils
pag., Salas nov., LV-5232

1.

103652061

2.

106649644

Rūtu iela 1, Sēlija, Sēlpils pag.,
Salas nov., LV-5232

3.

106320971

“Darbnīcas”, Sēlpils, Sēlpils
pag., Salas nov., LV-5232

Rūtu iela 1, Sēlija, Sēlpils pag., Salas
nov., LV-5232
(zemes vienība, kadastra apzīmējums
5690 001 0233; dzīvojamā māja,
kadastra apzīmējums 5690 001 0232
001)
"Dravnieki", Sēlija, Sēlpils pag., Salas
nov., LV-5232
(zemes vienība, kadastra apzīmējums
5690 001 0232; šķūnis, kadastra
apzīmējums 5690 001 0233 005)
“Darbnīcas 1”, Sēlpils, Sēlpils pag.,
Salas nov., LV-5232
(zemes vienība, kadastra apzīmējums
5690 004 0017; noliktava, kadastra
apzīmējums 5690 004 0017 001)

18.
Lēmums Nr.307
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.J., dzīvesvietas adrese svītrots, 2019.gada 5.decembra
iesniegumu par atteikšanos no nomas platības Salas novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0403.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 2019. gada 31. decembri ar J.J. noslēgto Zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,14
ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0403 Salas pagastā, Salas novadā,
nomu.
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19.
Lēmums Nr.308
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Miķelānu cūku komplekss un Miķelāni, Salas pagasts,
Salas novads” savstarpējai robežu pārkārtošanai.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

20.
Lēmums Nr.309
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Dz.D., personas kods svītrots, 2019.gada 26.novembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa “Jaungravāni” – 18, Gravānos, Salas pagastā, Salas
novadā, īri noslēgts ar Dz.D. līdz 2019.gada 31.decembrim;
2) Dz.D. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
3) Dz.D. 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 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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 Dz.D., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu
“Jaungravāni” – 18, Gravānos, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2024.gada
31.decembrim.

21.
Lēmums Nr.310
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.N., personas kods svītrots, 2019.gada 2.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Viesturu ielā 12-13, Salā, Salas pagastā, Salas
novadā, īri noslēgts ar J.N. līdz 2019.gada 31.decembrim;
2) J.N. nav parāda par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
3) J.N. 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
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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 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, 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 J.N., personas kods svītrots, par dzīvojamo telpu
Viesturu ielā 12-13, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2024.gada 31.decembrim.

22.
Lēmums Nr.311
Par SIA “VĪGANTS” pamatkapitāla palielināšanu
(I.Sproģe, E.Garjāne)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par SIA “VĪGANTS” pamatkapitāla
palielināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar Salas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr. 13., 15.punktu) ir
nodota savai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vīgants” turējumā un apsaimniekošanā katlu
māja, dzīvojamās mājas un ar tām saistītās ēkas, būves un zemes, inženiertīkli Līkumos, Sēlpils
pagasts, Salas novads;
2) ar Salas novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr. 221 (protokols Nr. 13., 9.punkts)
ir nodota savai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vīgants” turējumā un apsaimniekošanā katlu
māja, dzīvojamās mājas un ar tām saistītās ēkas, būves un zemes, inženiertīkli Biržos, Salas
novads, Salas pagasts;
3) Salas novada dome uzdeva savai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vīgants” veikt dzīvojamo
māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu sniegšanu, t.sk. siltumenerģijas
ražošanu un piegādi objektos:
- Ģimenes atbalsta centrs “Saulstari” pēc adreses: “Līkumi”, Sēlpils pagasts, Salas novads
(turpmāk tekstā – Līkumi);
- Biržu pamatskolai, pēc adreses: Podvāzes ielā 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, (turpmāk
tekstā – Biržu pamatskola);
4) pirms tam Salas novada pašvaldība bija veikusi vienotu malkas iepirkumu Līkumi - ēkas
vajadzībām;
5) pēc Līkumi ēkas nodošanas SIA “Vīgants”, nepieciešams malku 798 m3 ieguldīt SIA “Vīgants”
pamatkapitālā, nodrošinot Līkumu katlu mājas darbību;
6) mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts Jānis Rīdūzis novērtēja Līkumi malku 20 910,00
EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti desmit euro 00 centi) vērtībā, bez pievienotās vērtības
nodokļa;
7) pēc Biržu pamatskolas nodošanas SIA “Vīgants” nepieciešams malku 197,5 m3 ieguldīt SIA
“Vīgants” pamatkapitālā, nodrošinot Biržu katlu mājas darbību;
8) mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts Jānis Rīdūzis novērtēja Biržu pamatskolas malku
5 430,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi) vērtībā, bez pievienotās vērtības
nodokļa;
9) kopā SIA “Vīgants” pamatkapitāla palielināšanai ir nepieciešams ieguldīt 995,5 m3 malkas, kas
naudas izteiksmē sastāda 26 340,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit euro 00
centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49. pantu, Komerclikuma 151.,
153., 154. pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”, reģ. Nr. 55403000931, juridiskā
adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, pamatkapitālu, par 26 340,00
EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit euro 00 centi) izdarot mantisko ieguldījumu malku 995,5 m3, palielinot kapitāla daļu skaitu.
2. Apstiprināt SIA “VĪGANTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā uz 1 lp.).
3. Izdarīt grozījumus SIA “VĪGANTS” statūtos šādi:
3.1. “Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir 484194 EUR.””
3.2. “Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 484194 daļās.””
4. Apstiprināt SIA “VĪGANTS” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā uz 1 lp.).
5. Uzdot SIA “VĪGANTS” valdes loceklei Ritai Audriņai veikt visas nepieciešamās darbības
pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Nākošā kārtējā domes sēde 2020.gada 27.janvārī plkst.14.00

Sēdi slēdz: plkst. 14.25

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

/personiskais paraksts/
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I.Sproģe

20.12.2019.

I.Rēķe

20.12.2019.

