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grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā
Par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
277
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai
278
Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
279
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
280
Par īres līguma izbeigšanu
281
Par īres līguma pārslēgšanu
282
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
283
Par administratīvi teritoriālo reformu
284
Par grozījumu Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu
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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 Zanda
Daņilova, sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste Jolanta Grandāne
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 19.punktu „Par
nekustamā īpašuma Raiņa klubs, kadastra numurs 56900020042, “Raiņa klubs”, Sēlpils pag.,
Salas nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”.
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.
19.
Par nekustamā īpašuma Raiņa klubs, kadastra numurs 56900020042, 286
“Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu
2. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 19 punktiem.

1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto oktobra mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Visām pašvaldības iestādēm uzsākta apkures sezona.
2. Visās novada kapsētās notika svecīšu vakari.
3. Uzsākti Salas novada pašvaldības autoceļu posmu pārbūves darbi S13 Pļavnieki – Elkšņi un Se2
Vanagi – Rugāji.
4. Turpinās remontdarbi DI projekta realizācijai "Ēkas Līkumi, Salas novadā, Sēlpils pagastā
pārbūve”.
5. Turpinās grants ceļu greiderēšanas un uzturēšanas darbi.
6. Svinīgi norisinājās Biržu sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas altāra un interjera
iesvētīšana.
2.
Lēmums Nr.269
Par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Krapa
2020. gada 29. septembra vēstuli par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces sasaukšanu
2020. gada 29. oktobrī plkst.16.00, lai izskatītu jautājumus par jaunizveidojamās Jēkabpils novada
pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Salas novada dome 2020.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 211 “Par pieteikuma
iesniegšanu Satversmes tiesā” (protokols Nr. 11, 18. punkts), lūdzot Satversmes tiesu atzīt
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to
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administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 19. punktu, ciktāl tas paredz Salas pagasta
un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), par neatbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 1. pantam un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai daļai,
4. panta sestajai daļai un 5. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
Ar Salas novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 238 (protokols Nr. 9, 15. punkts)
ir izveidota Salas novada vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punktā noteikts,
“Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo
teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo
pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci
ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits
atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.”
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.
punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Neiebilst, ka 2020. gada 29. oktobrī plkst. 16. 00 Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3,
Jēkabpilī tiek sasaukta apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce Vēlēšanu komisijas
izveidošanai 2021. gada pašvaldību vēlēšanām un tiek izskatīti šādi jautājumi:
 Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšana.
 Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa un
pieteikumu iesniegšanas kārtības noteikšana.
 Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces - Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanai- sasaukšana.

3.
Lēmums Nr.270
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas vidusskolas telpu nomas maksu
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Salas vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem.
Ēdināšanas pakalpojums Salas vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem tiek sniegts Salas
vidusskolas 2.stāva telpās ar kopējo platību 304,6 kvm, Skolas ielā 3, Salas pagastā, Salas novadā,
būves kadastra apzīmējums 56860020228001 (telpa Nr.55 ēdnīca – 174,3 kvm, telpa Nr.56 virtuve
– 56,4 kvm, telpa Nr. 57 noliktava – 9,1 kvm, telpa Nr.58 palīgtelpa – 7,8 kvm, telpa Nr. 59
koridors – 2,8 kvm, telpa Nr. 60 kāpņu telpa – 9,5 kvm, telpa Nr. 61 koridors – 7,8 kvm, telpa
Nr.62 koridors – 5,9 kvm, telpa Nr. 63 palīgtelpa – 10,7 kvm; telpa Nr. 64 tualete – 1,1 kvm, telpa
Nr.65 dušas telpa - 3,4 kvm, telpa Nr.66 koridors – 4,4 kvm, telpa Nr. 67 kabinets - 11,4 kvm).
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punta a) apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā
īpašuma lietošanu (iznomāšanu). Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 4.1.punkts nosaka,
ka šo noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18.,
19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja publisko personu manta tiek iznomāta izglītības funkciju
nodrošināšanai. Noteikumu 5.punkts nosaka, ka nomas objektu iznomājot šo Noteikumu 4. punktā
minētajiem mērķiem, nomas maksa nosakāma atbilstoši pašvaldību domes apstiprinātā nomas
pakalpojumu maksas cenrādī noteiktajai nomas maksai vai neatkarīga vērtētāja vērtējumam.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punta a) apakšpunktu,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu, 5.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
22.oktobra 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. Noteikt iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salas vidusskolas audzēkņiem un
darbiniekiem” nomas maksu 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa mēnesī, par nedzīvojamām telpām Skolas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, ar
kopējo platību 304,6 kvm, būves kadastra apzīmējums 56860020228001:
- 2.stāva telpa Nr.55 ēdnīca – 174,3 kvm;
- 2. stāva telpaNr.56 virtuve – 56,4 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 57 noliktava – 9,1 kvm;
- 2. stāva telpa Nr.58 palīgtelpa – 7,8 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 59 koridors – 2,8 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 60 kāpņu telpa – 9,5 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 61 koridors – 7,8 kvm;
- 2. stāva telpa Nr.62 koridors – 5,9 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 63 palīgtelpa – 10,7 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 64 tualete – 1,1 kvm;
- 2. stāva telpa Nr.65 dušas telpa - 3,4 kvm;
- 2. stāva telpa Nr.66 koridors – 4,4 kvm;
- 2. stāva telpa Nr. 67 kabinets 11,4 kvm.
Nomas maksa apliekas ar pievienotās vērtības nodoklis 21 %.
2. Noteikt nomas līguma darbības termiņu atbilstoši iepirkuma līguma termiņam.
3. Nomas līgumā paredzēt, ka pakalpojuma sniedzējs maksā nomas maksu par lietošanā nodoto
telpu nomu Salas vidusskolas mācību laikā (t.i. no 01.09.-31.05.), pakalpojuma sniedzējs periodā
no 01.06.-31.08. ir atbrīvots no nomas maksas samaksas par lietošanā nodotajām telpām.

4.
Lēmums Nr.271
Par nedzīvojamo telpu nomu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALDUS
CEĻINIEKS”, reģistrācijas Nr.48503000026 2020.gada 28.septembra iesniegumu Nr.1-14/20257 ar lūgumu noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par 1.stāva telpas Nr.5, Podvāzes ielā
1, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nomu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada
30.novembrim uz objekta “Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)
posma km 11.54 – 17.00 pārbūve” izbūves laiku darbinieku vajadzībām un dokumentu glabāšanai.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada dome 2020.gada 18.augustā pieņēma lēmumu Nr.216 “Par nedzīvojamo telpu
nomu” (protokols Nr.12, 4.punkts) iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS
CEĻINIEKS”, reģistrācijas Nr.48503000026 nekustamā īpašuma Podvāzes ielā 1, Biržos, Salas
pagastā, Salas novadā 1.stāva telpu Nr.7 13,6 m2 platībā un telpu Nr.45 17,4 m2 platībā no
2020.gada 20.augusta līdz 2020.gada 30.novembrim uz objekta “Valsts reģionālā autoceļa P75
Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 11.54 – 17.00 pārbūve” izbūves laiku darbinieku
vajadzībām un dokumentu glabāšanai;
2) apsekojot Podvāzes ielu 1, Birži, Salas pagastā, Salas novadā, pašvaldība secināja, ka
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALDUS CEĻINIEKS” norādīta telpa Nr.5 pēc būves
tehniskās inventarizācijas lietas (reģistra Nr.35) atbilst telpai ar Nr.10, 16,2 m2 platībā;
3) Salas novada pašvaldība un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS CEĻINIEKS” 2020.
gada 19. augustā noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2020/265/3.44.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 22.oktobra 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 Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS CEĻINIEKS”, reģistrācijas Nr.
48503000026 nekustamā īpašuma Podvāzes ielā 1, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā 1.stāva
telpu Nr.10 16,2 m2 platībā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.novembrim uz objekta
“Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 11.54 – 17.00
pārbūve” izbūves laiku darbinieku vajadzībām un dokumentu glabāšanai.
2. Noteikt telpas nomas maksu 86,35 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
3. Izdarīt grozījumus 2020. gada 19. augusta nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2020/265/3.44
(pielikumā uz 1 lp.).
5.
Lēmums Nr.272
Par saistošo noteikumu Nr.2020/11 “Par pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldītiem
stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem, administratīvās teritorijas attīstībai”
apstiprināšanu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta ceturtā daļa nosaka, ka tad, kad pašvaldības dome
ir veikusi pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtējumu, tā izdod saistošos noteikumus, nosakot tirgus
nepilnību vai tādus pašvaldības īpašumus, vai preces un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma
7.panta pirmajai daļai, Salas novada dome ir veikusi tās līdzdalības izvērtējumu pašvaldības
kapitālsabiedrībā Sabiedrībā ar ierobežotu “VĪGANTS” (Salas novada domes 2020.gada 30.jūlija
sēdes protokols Nr.11, 3.punkts, lēmums Nr.196 “Par Salas novada pašvaldības tiešo līdzdalību
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” pārvērtējuma apstiprināšanu un vispārējo
stratēģisko mērķu noteikšanu), nolemjot saglabāt līdzdalību tajā.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta ceturto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra 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 saistošos noteikumus Nr.2020/11 “Par pašvaldības
kapitālsabiedrības pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem,
administratīvās teritorijas attīstībai” (pielikumā uz 3 lp.).
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

6.
Lēmums Nr.273
Par pabalsta piešķiršanu Salas novada politiski represētām personām
(Ē.Stalidzāns)
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošo noteikumu Nr.6
„Citi pašvaldības pabalsti” 19.punktu (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2018.gada 25.oktobrim),
ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 22.oktobra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris
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Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienu pabalstu 45,00 EUR apmērā Salas novada
teritorijā deklarētajām politiski represētām personām (saraksts pielikumā uz 1 lp.).

7.
Lēmums Nr.274
Par apbalvošanu ar Salas novada pašvaldības apbalvojumiem
(Ē.Stalidzāns)
Deputāts Ēvalds Stalidzāns informē par Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
2020.gada 22.oktobra sēdi, kurā tika sagatavoti lēmumprojekti par apbalvošanu ar Salas novada
pašvaldības apbalvojumiem. Kopumā tika saņemti 18 iesniegumi par 15 fiziskām un 3 juridiskām
personām. Komiteja nolēma piešķirt apbalvojumu “Gada novadnieks” un naudas balvu 50 EUR
apmērā 1 personai, apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR apmērā 15 personas,
ieteikt apbalvošanai ar Pateicības rakstu 2 personas.
1.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 11. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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 apbalvojumu “GADA NOVADNIEKS” un naudas balvu 50 EUR Paulim LAZDAM –
par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un
lepnumu un veicinot Salas novada pozitīva tēla veidošanu.
2.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Sēlpils pagasta pārvaldes strādnieci
Vinetu ĀRGULI – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu Salas novadā.
3.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Sēlpils pagasta pārvaldes strādnieku
Eināru ĀRGULI – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu Salas novadā.
4.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Aldi RĀVU – par ieguldījumu
sabiedrības labā, piedaloties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Salas novadā.
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5.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu
strādnieci Natāliju LABUTI - par kvalitatīvu un godprātīgu darbu Salas novadā.
6.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu
strādnieku Oļegu VARPAHOVSKI - par kvalitatīvu un godprātīgu darbu Salas novadā.
7.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jānis Bite balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR zemnieku saimniecības “Ziemeļi”
īpašnieku Jāni BĀRZDIŅU – par uzcītīgu darbu un mērķtiecīgu ieguldījumu lopkopības nozarē
Salas novadā.
8.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Dzintaru ŠMUIDRIŅU – par nesavtīgu
un brīvprātīgu darbu sabiedrisko aktivitāšu veicināšanā Salas novadā.
9.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Induli BUKU – par ieguldījumu Salas
novada pozitīvā tēla un atpazīstamības veicināšanā.
10.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Biržu TN strādnieci Guntu ŪBERGU –
par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu un radošu pieeju Biržu TN vizuālā tēla
veidošanā.
11.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR SIA “SĒĻI” – par uzņēmējdarbības
veicināšanu Salas novadā un līdzdalību Salas novada sabiedriskajā dzīvē.
12.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR SIA “Sala Mežs”– par ilgtspējīgu
attīstību, nodrošinot sociāli atbildīgu un veiksmīgu komercdarbību kokapstrādes nozarē Salas
novadā.
13.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Biržu TN deju kolektīvu vadītāju Kristīni
PAZUHU - par amatiermākslas un Salas novada vārda atpazīstamības veicināšanu.
14.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, 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. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Salas vidusskolas skolotāju Anitu
ZVIRGZDU – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu Salas vidusskolā.
15.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jānis Bite balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Sēlpils piensaimnieku kooperatīvās
sabiedrības grāmatvedi Liānu ĀRGULI - par profesionālu un godprātīgu darbu.
16.
Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 16. punktu, ņemot vērā
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra sēžu
lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
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Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jānis Bite balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR Sēlpils piensaimnieku kooperatīvās
sabiedrības grāmatvedi Antru EZERU - par profesionālu un ilggadīgu darbu.

8.
Lēmums Nr.275
Par Salas novada domes 2020. gada 24. septembra lēmuma Nr. 251 „ Par grozījumiem
Salas novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/3 „Teritorijas
attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atcelšanu
(J.Balodītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2020.gada 22.oktobra sēdes 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. Atcelt Salas novada domes 2020. gada 24. septembra lēmumu Nr. 251 “Par grozījumiem Salas
novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/3 „Teritorijas attīstības
plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (protokols Nr. 14, 11. punkts)”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem kopš pieņemšanas brīža, Salas novada domes 2020. gada 24.
septembra saistošos noteikumus Nr. 2020/9 ““Grozījumi Salas novada domes 2019.gada 25.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada
teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””.

9.
Lēmums Nr.276
Par Salas novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2019/3 „Teritorijas
attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā
(J.Balodītis)
Salas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdē tika apstiprināts Salas novada teritorijas
plānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr.2019/3 “Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta
„Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (lēmums Nr.96 (protokols Nr.4, 16.punkts)).
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 11. jūlija vēstuli
par Salas novada teritorijas plānojumu un Ekonomikas ministrijas Nr.3.3-6/2019/3321 atzinumu
par Salas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,
nepieciešams novērst neprecizitātes 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/3
„Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”””, atzīstot par spēku zaudējušiem daļā.
Uz saistošo noteikumu punktiem, kuri tiks atzīti par spēku zaudējušiem, nav pieņemti
administratīvie lēmumi. Uz Salas novada domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr.
2020/9 ““Grozījumi Salas novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/3
„Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” pamata, kopš pieņemšanas brīža, nav pieņemti
administratīvie lēmumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta
pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo, trešo daļu,
9

25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2020/12 “Par Salas novada domes 2019.gada 25.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada
teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atzīšanu
par spēku zaudējušiem daļā”.
2. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu
apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, Salas novada pašvaldības izdevumā „Salas Novada Vēstis” un ievietot
pašvaldības mājaslapā internetā https://www.salasnovads.lv/ .
3. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un ievietot pašvaldības mājaslapā internetā
https://www.salasnovads.lv/
10.
Lēmums Nr.277
Par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 20.10.2020. vēstuli Nr.
4.4.12/20/626 (turpmāk - Vēstule) ar lūgumu Salas novada domei pieņemt lēmumu par
jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un jaunizveidojamā
Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Jēkabpils pilsētas pašvaldība Vēstulē norāda, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 9.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.631
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai jāiesniedz pieteikums Valsts
reģionālās attīstības aģentūrā mērķdotācijas saņemšanai jaunizveidojamā Jēkabpils novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei;
2) Salas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam apstiprināta 2012.gada 27. jūnija
Salas novada domes sēdē (protokols Nr.8, 7.punkts);
3) Salas novada dome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.96 “Par Salas novada attīstības
programmas 2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma 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), paredzot teritoriālo vienību – Salas
novads, kurā ietilpst Salas pagasts un Sēlpils;
4) Salas novada dome 2020.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 211 “Par pieteikuma iesniegšanu
Satversmes tiesā” (protokols Nr.11, 18.punkts), lūdzot Satversmes tiesu atzīt Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie
centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 19.punktu, ciktāl tas paredz Salas pagasta un Sēlpils
pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes
1.pantam un 101.pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta trešajai daļai, 4.panta
sestajai daļai un 5.pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”
1.pielikuma “Pieteikums valsts mērķdotācijas saņemšanai teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu izstrādei” 7.punkts paredz, ka valsts mērķdotācijas saņēmējam, iesniedzot
Valsts reģionālās attīstības aģentūra pieteikumu plānošanas dokumentu izstrādei pielikumā
jāpievieno informācija, kas apliecina jaunajā novadā ietilpstošo pašvaldību dalību plānošanas
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dokumenta izstrādē. Savukārt šo noteikumu 1.pielikuma 4.punkts nosaka, ka atbalsts var tikt
pieprasīts:
4.1. jaunu plānošanas dokumentu projektu izstrādei;
4.2. plānošanas dokumenta izstrādei, turpinot līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto plānošanas dokumentu izstrādes procesu un integrējot to
kopīgā dokumentā;
4.3. integrēt esošo plānošanas dokumentu redakcijas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, Ministru kabineta
2020.gada 13.oktobra noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 1.pielikuma
7.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. Neiebilst par jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un
jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes
uzsākšanu, integrējot Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam un Salas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam, kur Salas novads tiek attīstīts saskaņā ar Salas novada
domes apstiprinātajiem ilgtermiņa plānošanas dokumentiem.
2. Darba uzdevumu un līdzfinansējuma kārtību apstiprināt Salas novada domē.

11.
Lēmums Nr.278
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un
Pļaviņu ūdenskrātuvē
(J.Balodītis)
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu, Daugava ir publiska upe, kas ir valsts īpašumā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, pašvaldības organizē valstij piederošo zvejas
tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās tā veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos. 2014. gada 23.
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 2. pielikuma 6. un 10. punkts nosaka: Daugavā kopējais
murdu limits Salas, Krustpils un Jēkabpils novadam ir 81 murds, bet Pļaviņu ūdenskrātuvē
Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Krustpils un Salas novadam kopējais murdu limits
ir 40. 2010. gada 30. marta vienošanās starp Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils novada
pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un
Jaunjelgavas novada pašvaldību paredz Salas novadam 19 murdu limitu Daugavā un 4 murdu
limitu Pļaviņu ūdenskrātuvē. 2009. gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 14. punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos, kuros zvejas
tiesības pieder valstij, iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un
skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu. Zvejniecības likuma 7. panta sestā daļa nosaka, ka,
iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam,
kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju
resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt
pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 “Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.10.punktā noteikts “ja,
izmantojot Zvejniecības likumā noteikto komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku,
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komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz
attiecīgās pašvaldības iekšējos ūdeņos noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs neļauj iedalīt zvejas
limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai, pašvaldībai ir tiesības
šīm vajadzībām nodalīt atsevišķu zvejas rīku limita daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no
attiecīgā zvejas rīku veida kopējā limita, ievērojot Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā
minētos nosacījumus.”
No Salas novada pašvaldībai iedalītā murdu limita (19 murdi Daugavā un 4 murdi Pļaviņu
ūdenskrātuvē) nav iespējams komerciālajai zvejai nodalīt atsevišķu zvejas rīku – murdu limita
daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no kopējā iedalītā limita.
2020. gadā zvejas tiesību noma pašpatēriņa zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē tika izmantota
100% apmērā, bet Daugavā tika iznomāti 4 zivju murdi.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11. panta sesto daļu: ja pieļaujamais nozvejas apjoms,
zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos
ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto
zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par
zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju
(licenču) izsoli.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. punkta pirmās daļas 27. punktu,
Zvejniecības likuma 11. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu
Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 36. punktu, Ministru kabineta 2009.
gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. , 14. punktu, 27.2. apakšpunktu un VIII nodaļu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2020.gada 22.oktobra sēdes 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. Nenodalīt komerciālajai zvejai Salas novadā atsevišķu zvejas rīku – murdu limita daļu no Salas
novada pašvaldības limita.
2. Iznomāt pašpatēriņa zvejai Salas novadā 19 murdus Daugavā un 4 murdus Pļaviņu ūdenskrātuvē
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Noteikt iesnieguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņam 2021. gadam
iesniegšanas termiņu: 2020. gada 30. novembris.
4. Gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas iespējas,
rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli 2020. gada 10. decembrī plkst. 10.00.
5. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas izsoles noteikumus (pielikumā).
6. Salas novada domes lēmums par zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai zaudē spēku gadījumā,
ja persona, kas ieguvusi tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai to nav
izdarījusi viena kalendārā mēneša laikā kopš lēmuma saņemšanas dienas.
7. Atkārtotas izsoles rīkošanas nepieciešamības gadījumā par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
2021. gadam, to rīko ar Salas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, kurā noteikts atkārtots
iesniegumu iesniegšanas termiņš, izsoles datums un apstiprināti izsoles noteikumi.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Salas novada pašvaldības izpilddirektoram.

12.
Lēmums Nr.279
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi K.T., dzīvesvietas dzēsts, 2020. gada 28. septembra
iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklī
Biržu iela 3-14, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
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1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 3, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr.14, kas atrodas Biržu ielā 3, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, pieder
Salas novada pašvaldībai;
3) ar K.T. noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums līdz 31.12.2021.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana dzīvoklī Nr.14, kas atrodas Biržu ielā 3,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pretrunā Salas novada pašvaldības 2019.gada 25. aprīļa
saistošo noteikumu Nr. 2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Salas novada
teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 2019.gada 25.aprīļa 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 2020.gada 22.oktobra sēdes 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 K.T. projektēt un ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklim
Nr.14, kas atrodas Biržu ielā 3, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
2. K.T. individuālās apkures sistēmas un dūmvada uzstādīšanu saskaņot ar dzīvojamo māju
apsaimniekotāju SIA “Vīgants”.
13.
Lēmums Nr.280
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.Č., dzīvesvietas adrese dzēsts, 2020. gada 12. oktobra
iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklī
Biržu iela 9-1, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 9, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr.1, kas atrodas Biržu ielā 9, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, pieder
Salas novada pašvaldībai;
3) ar I.Č. noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums līdz 31.12.2021.;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana dzīvoklī Nr.1, kas atrodas Biržu ielā 9,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pretrunā Salas novada pašvaldības 2019.gada 25. aprīļa
saistošo noteikumu Nr. 2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Salas novada
teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 2019.gada 25.aprīļa 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 2020.gada 22.oktobra sēdes 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.Č. projektēt un ierīkot individuālo apkures sistēmu un uzstādīt dūmvadu dzīvoklim
Nr.1, kas atrodas Biržu ielā 9, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
2. I.Č. individuālās apkures sistēmas un dūmvada uzstādīšanu saskaņot ar dzīvojamo māju
apsaimniekotāju SIA “Vīgants”.
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14.
Lēmums Nr.281
Par īres līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi E.S., personas kods dzēsts, 2020. gada 24. septembra
iesniegumu ar lūgumu izbeigt īres līgumu dzīvoklim Susējas ielā 14-14, Salā, Salas pagastā, Salas
novadā ar 31.10.2020.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamās telpas Susējas ielā 14-14, Salā, Salas pagastā,
Salas novadā, īri ar E.S. noslēgts līdz 2019. gada 31. decembrim;
2) E.S. nav nenomaksātu maksājumus par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu;
3) E.S. ir nenomaksāts nekustamā nodokļa maksājums 7,27 EUR apmērā (uz 22.10.2020.).
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otrā daļa nosaka, ka “šis likums reglamentē
dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir
dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu
tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtību.”
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka “Dzīvojamās telpas īrniekam ir
tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi,
jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot
izīrētāju.”
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otro daļu, 27.pantu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2020.gada 22.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 31. oktobri izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu Susējas ielā 14-14, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā ar E.S., personas kods dzēsts.
2. E.S. nomaksāt maksājumus par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
par 2020.gada oktobra mēnesi.
3. E.S. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

15.
Lēmums Nr.282
Par īres līguma pārslēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., personas kods dzēsts, 2020. gada 29. septembra
iesniegumu ar lūgumu pārslēgt uz viņas vārda dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Ošānu
ielā 14-11, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Ošānu ielā 14-11, Ošānos, Salas pagastā, Salas
novadā īri noslēgts ar M.T. uz nenoteiktu laiku;
2) dzēsts;
3) dzēsts;
4) citu pilngadīgu ģimenes locekļu, kuri ir tiesīgi prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” izpratnē, minētajā dzīvojamajā
telpā nav;
5) par dzīvokli Ošānu ielā 14-11, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā īri nav izveidojies parāds
par īres maksu un pakalpojumu maksu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
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Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka “Īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2020.gada 22.oktobra sēdes 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. Noslēgt ar V.K., personas kods dzēsts, dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās telpas
Ošānu ielā 14-11, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā īri uz nenoteiktu laiku.

16.
Lēmums Nr.283
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi R.I., personas kods dzēsts, 2020. gada 22. septembra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav izpaužami.
No iepriekš minētā, secinām, ka R.I. neatbilst personu kategorijai, kurām, saskaņā ar likumu
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” Salas novada pašvaldības 2020. gada 28. maija
saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā”,
ir sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.
pantu, Salas novada pašvaldības 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr.2020/7 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā” 3. un 14. punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2020.gada 22.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Inga Pastare balsošanā
nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Neatzīt R.I., personas kods dzēsts, par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
17.
Lēmums Nr.284
Par administratīvi teritoriālo reformu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Saeimas deputāta Viktora Valaiņa
2020.gada 19.oktobra vēstuli Nr. 142.8/6-28-13/20 “Par iespējamiem grozījumiem
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (turpmāk - Vēstule).
Vēstulē norādīts, ka Administratīvi teritoriālas reformas gaitā tika ignorētas tiesiskuma
un demokrātijas prasības. Arī Valsts prezidents, izsludinot jauno Administratīvo teritoriju nu
apdzīvoto vietu likumu, savā 2020. gada 19. jūnija paziņojumā Nr. 12 «Par administratīvi
teritoriālas reformas īstenošanu» norādīja, ka “katrai vietējai kopienai ir jāsaglabā sava identitāte
un sava vienreizība, un tas ir būtiski kā no visas valsts kopējām ilgtermiņa interesēm, tā no
latviešu nācijas un mūsu nacionālas identitātes perspektīvas”. Tāpat viņš secināja, ka “diemžēl
administratīvi teritoriālas reformas sagatavošanas posms ir bijis nepietiekoši pārdomāts, par labu
iespējami ātrai likumprojekta virzībai upurējot rūpīgu analīzi, pienācīgu koncepcijas izstrādi un
līdzvērtīgu dialogu ar sabiedrību, argumentējot un pārliecinot par reformas nepieciešamību.
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Likumprojekta izstrādātāju tikai formālais respekts pret mūsu demokrātiskajā valsts iekārtā
ietvertajiem dialoga principiem starp vietējām kopienām, pašvaldībām un valsti, kā arī izsvērtu
argumentu un pamatojuma aizstāšana ar labākas nākotnes solījumiem ir devusi pamatu
neizpratnei un aizvainotībai daudzās vietējās kopienās un mūsu valsts iedzīvotajos [..] diskusijās
no visām iesaistītajām pusēm ir pietrūcis labas ticības, savstarpējās cieņas un patiesa respekta
pret mūsu demokrātiskas valsts iekārtas principiem (..]”.
Vienlaikus Valsts prezidents arī aicināja “ja kāda pašvaldība vai vietējā kopiena uzskata,
ka tās argumenti politiski nav pienācīgi saklausīti un ņemti vērā, tām ir iespēja vērsties
Satversmes tiesā un tiesiskā ceļā panākt to vērtējumu”. Tādejādi Valsts prezidents akcentēja šā
likuma prettiesisko un netaisnīgo būtību, kā arī daudzās kļūdas.
Vēstulē deputāts V.Valainis pievienojas Valsts prezidenta secinājumiem, ka šāda likuma
darbība grauj Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatus, ko Saeimai steidzami būtu
jālabo.
No Saeimas kārtības ruļļa 79.panta pirmās daļas 5.punkta izriet, ka likumprojektus Saeimā
var iesniegt ne mazāk kā pieci deputāti. V.Valainis norāda, ka vismaz pieci Saeimas deputāti ir
gatavi iesniegt Saeimā likumprojektu par grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā, lai novērstu administratīvi teritoriālās reformas laikā pieļauto netaisnību,
nepamatoti un prettiesiski reformējot pašvaldību.
V.Valainis lūdz Salas novada domi pieņemt lēmumu, kurā Saeimā tiek lūgts izdarīt
grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, norādot grozījumu formulējuma
iespējamo redakciju un to pamatojumu.
Salas novada dome 2020.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 211 “Par pieteikuma
iesniegšanu Satversmes tiesā” (protokols Nr.11, 18.punkts), lūdzot Satversmes tiesu atzīt
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to
administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 19.punktu, ciktāl tas paredz Salas
pagasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), par neatbilstošu Latvijas
Republikas Satversmes 1.pantam un 101.pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta
trešajai daļai, 4.panta sestajai daļai un 5.pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
2020.gada 27.augustā Satversmes tiesas 2. kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā
2020.gada 4.augustā saņemto Salas novada pašvaldības domes pieteikumu, pieņēma lēmumu par
lietas ierosināšanu. Ierosināta lieta Nr. 2020-41-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā
iedalījuma vienības” 19.18. un 19.20. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.
un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5.
pantam”.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās
teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 19.18. un 19.20.
apakšpunkts nav pieņemts Latvijas Republikas Satversmē noteiktajā kārtībā, nav veiktas
konsultācijas Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta sestajā daļā, 5.pantā un Latvijas Republikas
Satversmē noteiktajā kārtībā, pieļauts subsidiaritātes principa pārkāpums. Salas novada domes
faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums lietā Nr. 2020-41-0106 Latvijas Republikas
Saeimai ir zināms, ņemot vērā, ka tā tika uzaicināta līdz 2020.gada 27.oktobrim iesniegt
Satversmes tiesai savu atbildes rakstu.
Valstī joprojām ir vērojama reģionālās attīstības būtiska nevienmērība. Pamatojoties uz
apkopotājiem ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem, Sēlijas VII kongresa rezolūcijā tiek aicināts
atteikties no diskriminējošās attieksmes pret Sēlijas kultūrvēsturisko novadu un izveidot Sēlijas
plānošanas reģionu. Izvērtējot “Nacionālā attīstības plāna ( NAP) devumu Sēlijas novada
attīstībai” Sēlijas IX kongresā tika akcentēta Sēlijas novadu attīstības atpalicība no pārējās
Zemgales to ģeogrāfiskā novietojuma un reģionālās politikas trūkuma dēļ. Ievērojamu iespaidu uz
Sēlijas attīstību ir atstājis nomales efekts.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1.pantu
un 101.pantu, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta trešo daļu, sesto daļu un 5.pantu, Salas
novada pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai lietā Nr. 2020-41-0106, atklāti balsojot:
PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
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Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET – 1 (Egīls Rušiņš), ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Latvijas Republikas Saeimu izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
šādus grozījumus:
1.1. izslēgt pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā
iedalījuma vienības” 19.18. un 19.20. apakšpunktu;
1.2. papildināt pielikumu “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā
iedalījuma vienības” ar 43.punktu šādā redakcijā:
Administratīvā
teritorija
un
tās Administratīvajā teritorijā ietilpstošās
administratīvais centrs
teritoriālā iedalījuma vienības
43. Salas novads (Sala)
43.1. Salas pagasts
43.2. Sēlpils pagasts
1.3. izteikt 14.pantu šādā redakcijā:
“Valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai tiek izveidoti Kurzemes, Zemgales, Rīgas,
Vidzemes, Latgales un Sēlijas administratīvie reģioni, kuru statusu un darbības nosacījumus regulē
atsevišķs likums.”
2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai un Saeimas deputātam V.Valainim.
18.
Lēmums Nr.285
Par grozījumu Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.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 2020.gada 2.novembri izdarīt Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu,
kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā šādu grozījumu:
1.1. noteikt amatam – bāriņtiesas sēžu sekretārs (kods pēc klasifikatora 3342 16) 1 slodzi,
mēnešalga 800 EUR.
19.
Lēmums Nr.286
Par nekustamā īpašuma Raiņa klubs, kadastra numurs 56900020042, “Raiņa klubs”,
Sēlpils pag., Salas nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Salas novada dome 2020.gada 27.augustā pieņēma lēmumu Nr. 239 “Par nekustamā
īpašuma “Raiņa klubs”, Sēlpils pagastā pārdošanu izsolē” (protokols Nr.13, 23.punkts), rīkot
mutisku izsoli ar augšupejošu soli Salas novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam
īpašumam Raiņa klubs ar kadastra numuru 56900020042, “Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov.,
kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0042 un
nedzīvojamo ēku - muzeju (kadastra apzīmējums 5690 002 0042 001), palīgēku (kadastra
apzīmējums 5690 002 0042 002) (turpmāk – nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma nosacītā
cena tika noteikta 28800,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro) un apstiprināti
nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.
Salas novada pašvaldības telpās 2020.gada 22.oktobrī plkst.10.00 notika nekustamā
īpašuma pirmā mutiskā izsole, uz kuru ieradās viens izsolei reģistrējies pretendents. Par izsoles
uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – A.A., personas kods dzēsts (turpmāk –
izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā nekustamā īpašuma cena ir 29000,00 EUR (divdesmit deviņi
tūkstoši euro), kas paaugstināta par vienu izsoles soli (saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles
noteikumu 12.punktu izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro)).
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Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 29.punkts nosaka, ja noteiktajā laikā uz izsoli
ierodas tikai viens dalībnieks, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt nekustamā īpašuma
pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis nekustamā īpašuma nosacīto cenu
par vismaz vienu soli.
Atbilstoši nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 32.punktam izsoles uzvarētājam,
atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu
nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsoles uzvarētājs Salas novada pašvaldības norēķinu kontā
kredītiestādē 14.10.2020. iemaksājis nodrošinājumu 2880,00 EUR un 27.10.2020. - atlikušo
pirkuma maksas daļu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%, 32210,00 EUR, līdz ar to
saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 40.punktu, ir pamats apstiprināt nekustamā
īpašuma izsoles rezultātus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta
pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu,
Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.oktobra protokolu,
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 2020.gada 22.oktobrī notikušā nekustamā īpašuma Raiņa klubs ar kadastra numuru
56900020042, “Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov., kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
1,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0042 un nedzīvojamo ēku - muzeju (kadastra
apzīmējums 5690 002 0042 001), palīgēku (kadastra apzīmējums 5690 002 0042 002) izsoles
rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam – A. A., personas kods dzēsts, par
pirkuma maksu 29000,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši euro), pievienotās vērtības nodokli 21
% 6090,00 EUR (seši tūkstoši deviņdesmit euro).
2. Izslēgt no Salas novada pašvaldības bilances ar nekustamo īpašumu Raiņa klubs ar kadastra
numuru 56900020042, saistīto inženierbūvi – zemsprieguma tīkli āra apgaismojumam, ar atlikušo
bilances vērtību 1810,34 EUR.
3. Lēmumu nosūtīt saskaņošanai (jaunizveidojamā Jēkabpils novada) apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijai.
4. Pēc pozitīva (jaunizveidojamā Jēkabpils novada) apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
lēmuma saņemšanas, noslēgt nekustamā īpašuma Raiņa klubs ar kadastra numuru 56900020042,
“Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov., pirkuma līgumu.
Nākošā kārtējā domes sēde 2020.gada 26.novembrī plkst.14.00
Sēdi slēdz: plkst. 15.00
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja
Sēdes protokolētāja

I.Sproģe 30.10.2020.
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30.10.2020.

