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SALAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2016.gada 28.janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta: plkst. 14.00
Sēdi atklāj:plkst. 14.00
Darba kārtībā:
N.p.k
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Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto janvāra mēnesī
Par deputātes E.Briškaspilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
1.
Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas 2.
sadali
Par Salas novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu valsts 3.
mērķdotācijas sadali
Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un 4.
sešgadīgo bērnu apmācībai
Par Salas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
5.
Par Salas novada domes deputātu mēnešalgas noteikšanu
6.
Par komisijās, darba grupās strādājošo darba samaksas kārtību
7.
Par Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek 8.
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.1 Salas novada pašvaldības 2016.gada 9.
pamatbudžets” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.2 “Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais 10.
budžets” apstiprināšanu
Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto 11.
pakalpojumu izmaksām savstarpējiem norēķiniem
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
12.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
13.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
15.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
16.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
17.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 18.
kārtībā
Par nekustamā īpašuma
“D/S Putnukalni Nr.5/1-14”, Salas pagastā 19.
atsavināšanu
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
20.
Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicinājumu
21.
1

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Par pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma dibināšanu un izdošanu
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Par Salas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2016.gada
sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2016. – 2018.gadam
apstiprināšanu
Par adrešu piešķiršanu Salas pagastā, Salas novadā
Par adrešu maiņu Salas pagastā, Salas novadā
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
Par Zemes nomas līguma pagarināšanu
Par Zemes nomas līguma slēgšanu
Par Zemes nomas līguma slēgšanu
Par Zemes nomas līguma slēgšanu
Par Zemes nomas līguma slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
Par Zemes nomas līguma slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
Par īres līguma pagarināšanu
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
Par Salas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Par pašvaldības izglītības iestāžu direktoru algām

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās:
Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, nekustamo īpašumu
speciāliste Ingrīda Gādmane, sabiedrisko attiecību un
tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne, finansiste
Valentīna Zeltiņa, galvenā grāmatvede Silvija
Zabludovska, projektu vadītāja Ligita Kadžule, SIA
“Vīgants” juriste Liene Šapkina
Laikraksta “Brīvā Daugava” korespondente Ilze Bičevska
Nav ieradusies: deputāteElita Briška – iemesls nav zināms
Uzaicinātās personas: I.T. – nav ieradusies;
K.T. – nav ieradies;
S.D. – nav ieradies.
Atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 43 punktiem.
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1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto decembra mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Notika pārrunas ar pašvaldības iestāžu vadītājiem par 2016 gada budžetu. Tika apspriesti
prioritārie darbi.
2. SIA “VĪGANTS” veic kosmētiskos remontus Salas novada pašvaldībai piederošajos dzīvokļos.
3. Atjaunotas ūdensapgādes atdzelžošanas iekārtas Biržu un Ošānu ciemos.
4. Notiek ceļu un ietvju attīrīšana no sniega visā novada teritorijā.
5. Notika Barikāžu dienu 25 gadu atceres pasākumi
6. Pabeigta jumta seguma nomaiņa saimniecības ēkām bāreņu namā “Līkumi”

2.
Par deputātes E.Briškaspilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi domes deputāta Elitas Briškas 2016.gada 5.janvāra
personīgo iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Salas novada domes deputātes Elitas Briškaspilnvaraspirms termiņa sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.

3.
Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas sadali
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, 2001.gada 28.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,
ņemot vērā interešu izglītības programmas un mērķdotācijas līdzekļu sadales izvērtēšanas komisijas
2015.gada 17.decembra lēmumu, finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti
balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš,
Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotācijuinterešu izglītībai16538 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit
astoņi euro) apmērā laika periodam no 01.01.2016. līdz 31.08.2016. sadalīt sekojoši:
1.1. Salas vidusskolai - 6831 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 3859 EUR;
1.3. Biržu internātpamatskolai - 5848 EUR.

4.
Par Salas novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu valsts mērķdotācijas sadali
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību
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budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, 2009.gada 22.decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Salas novada
pašvaldības 2013.gada 29.augusta nolikumu ”Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, ņemot vērā
finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto pamata un vispārējās izglītības mērķdotāciju 287592 EUR(divi simti astoņdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro) apmērā laika periodam no 01.01.2016. līdz
31.08.2016. sadalīt sekojoši:
1.1. Salas vidusskolai - 205073 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai - 82519 EUR.

5.
Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, 2009.gada 22.decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Salas novada
pašvaldības 2013.gada 29.augusta nolikumu ”Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, ņemot vērā
finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Ēvalds Stalidzāns), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 29992 EUR (divdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi euro) apmērā laika periodam no 01.01.2016. līdz
31.08.2016. sadalīt sekojoši:
1.1 PII „Ābelīte” – 20160 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 9832 EUR.

6.
Par Salas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
(I.Pastare)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 63.panta trešo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā
finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7 (Juris Balodītis, Jānis
Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Irēna Sproģe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
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1.Ar 2016.gada 1.februāri noteikt Salas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu 1725 EUR (viens
tūkstotis septiņi simti divdesmit pieci euro) apmērā (pirms nodokļu nomaksas).
7.
Par Salas novada domes deputātu mēnešalgas noteikšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā finanšu komitejas
2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Ar 2016.gada 1.februārinoteikt Salas novada domes deputātiem stundas apmaksas likmi 10,38
EUR (desmit euro 38 centi) apmērā par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs (komisijās, darba
grupās, valdēs u.c.), kā arī par citu deputāta pienākumu pildīšanu.
8.
Par komisijās, darba grupās strādājošo darba samaksas kārtību
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā
finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.februāri noteikt komisiju, bāriņtiesas, darba grupu locekļiem, kuri nav
pašvaldības administrācijas darbinieki, stundas apmaksas likmi 8,30 EUR (astoņi euro 30 centi)
apmērā par darbu komisijās, bāriņtiesā, darba grupās.

9.
Par Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,ņemot vērā finanšu komitejas
2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 4 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Guntars Paeglis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzānsbalsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības un tās struktūrvienību amatu, izglītības iestāžu amatu, kuri
tiek finansēti no pašvaldības budžeta, PA „Bāreņu nams „Līkumi”” amatu un mēnešalgu sarakstu
saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

10.
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”
apstiprināšanu
(I.Sproģe, V.Zeltiņa, L.Kadžule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ņemot
vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”
saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
11.
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu
(I.Sproģe, V.Zeltiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ņemot
vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets”
saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

12.
Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu
izmaksām savstarpējiem norēķiniem
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2013.gada 12.novembrim) noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un Salas
novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu 2015.gadabudžeta izpildes rādītājiem pēc
naudas plūsmas, ņemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot:
PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksas uz vienu
audzēkni 2016.gadā (pielikums uz 1 lp.) sekojoši:
1.1. Salas vidusskola – 88,10 EUR;
1.2. Biržu pamatskola – 97,73 EUR;
1.3. pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” – 192,16 EUR;
1.4. PA „Bāreņu nams „Līkumi”” – 398,08 EUR.

13.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Ē.K., personas kods svītrots, 2015.gada 21.decembra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Ē.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
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 2016.gada 21.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
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1.Samazināt Ē.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi, kadastra Nr.svītrots, platība 47,5 ha.

14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.K., personas kods svītrots, 2016.gada 6.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai
par „svītrots” zemi un dzīvokļa īpašumu svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.K. ir politiski represētā persona;
2) nekustamie īpašumi „svītrots” un svītrots, Salas pagastā, netiek izmantoti saimnieciskajā
darbībā.
Pamatojoties uz LR 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
2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt V.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50%
par Salas pagasta „svītrots” zemi, kadastra Nr.5svītrots, platība 0,1882 ha, un dzīvokļa īpašumu
svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā (bez zemes domājamās daļas).

15.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.S. 2016.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu
samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par „svītrots” zemi un
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.S. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums „svītrots”, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz LR 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 2016.gada 21.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt V.S., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kadastra
Nr.svītrots, platība 0,4 ha.

16.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
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Salas novada domeir izskatījusi S..B. 2016.gada 14.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt
nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par „svītrots” zemi un individuālo
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) S..Bir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, Sēlpils pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz LR 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 2016.gada 21.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt S.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Sēlpils pagasta „svītrots” zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām,
kadastra Nr.svītrots9, zemes platība 68,4 ha.

17.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada domeir izskatījusi E.D., personas kods svītrots, 2016.gada 13.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai
par dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) E.D. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums svītrots, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz LR 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
2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt E.D., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50%
dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā (bez zemes domājamās daļas).

18.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.B., personas kods svītrots, 2016.gada 14.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) V.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, Salas pagastā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
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 2016.gada 21.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
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Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt V.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi, kadastra Nr.svītrots, platība 49,9 ha.

19.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(I.Sproģe)
Atklāti balsojot:PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M.S., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvietas adrese
svītrots,nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu par nekustamo īpašumu “svītrots”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.svītrots, 75,76 EUR (septiņdesmit pieci euro76 centi, no kuriem
47,41 EUR ir pamatparāds un 28,35 EUR ir nokavējuma nauda) un piespiedu izpildes izmaksas
2,85EUR (divi euro 85 centi) apmērā, piedziņu vēršot uz M.S. nekustamo īpašumu.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

20.
Par nekustamā īpašuma “D/S Putnukalni Nr.5/1-14”, Salas pagastā atsavināšanu
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi S.K., deklarētā dzīvesvieta svītrots 2016.gada 11.janvāra
iesniegumu ar lūgumu atsavināt uz zemi kas tika piešķirta pastāvīgajā lietošanā 0,31 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 56860020368, “D/S Putnukalni Nr.5/1-14”, Salas pagastā, Salas novadā, bet
netika izpirkta.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts, ka ar S.K. 2009.gada 1.maijā noslēgts zemes nomas
līgums. Uz zemes gabala atrodas S.K. mājsaimniecībai piederošas ēkas.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “D/S Putnukalni Nr.5/1-14”,
Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56860020368 atsavināšanas
procesu – veikt zemes robežu uzmērīšanu dabā un vērtēšanu, ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas
novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.

21.
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
(I.Sproģe, L.Šapkina)
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Atklāti balsojot:PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 2001.gada 17.decembrī ar I.T., personas kods svītrots, noslēgto Dzīvojamās telpas īres
līgumu par svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Izlikt no dzīvojamām telpām svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā I.T., personas kods
svītrots, K.T., personas kods svītrots un S.D., personas kods svītrots, bez citas dzīvojamās platības
ierādīšanas.
3. Piedzīt īres un parādus par pamatpakalpojumiem solidāri no I.T., personas kods svītrots, K.T.,
personas kods svītrotsun S.D., personas kods svītrots.
4. Pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, reģistrācijas Nr. 5540300093,
pārstāvēt pašvaldību tiesā, iesniegt prasību, kā arī veikt visas ar lēmuma izpildi nepieciešamās
darbības.
22.
Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicinājumu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība
Latvijā”,reģistrācijas Nr.40008218958, 16.12.2015. Nr.32 aicinājumu Latvijas pašvaldībām par
atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanā. Savā aicinājumā biedrība “Atvērtās pārvaldības
partnerība Latvijā” lūdz:
- izvietot afišas un norādes par parakstīšanās vietām un iespēju parakstīties;
– atbrīvot no maksas par paraksta apliecināšanu likumprojektam;
– radīt iespēju invalīdiem un slimajiem parakstīties, tos apmeklējot mājās;
– aprēķināt slodzi 1/10 vēlētāju apkalpošanai un nepieciešamības gadījumā palielināt apliecinātāju
skaitu;
– apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstus.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) ar CentrālāsVēlēšanu komisijas 18.09.2015. lēmumu Nr.8 ir izsludināta tautas parakstīšanās par
likumprojektu “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu;
2)
Saskaņā
ar
informāciju
no
CentrālāsVēlēšanu
komisijas
mājaslapas
https://www.cvk.lv/pub/public/31154.html parakstu vākšana par likumprojektu sākas: 2015.gada
19.septembrī, beidzas2016.gada 18.septembrī;
3) Paraksta apliecināšanas vietas: Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes, bāriņtiesas, pagastu, pilsētu
pārvalžu vadītāji, notāri, www.Latvija.lv;
4) parakstīšanās vietas Salas novada pašvaldībā: Bāriņtiesa, Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde,
Sēlpils pagasta pārvalde;
5) saskaņā ar Salas novada domes2015.gada 26.februāra lēmumu “Par maksas noteikšanu par
parakstu apliecināšanu” (protokols Nr.3, 10.punkts) maksu par viena paraksta apliecināšanu saistībā
ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ir 1,16 EUR bez PVN, ar
PVN 1,40 EUR;
Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu” 22.panta trešo daļu maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka,
ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no
summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. Šī panta redakcija likumā
tika ieviesta tieši ar 2012. gada 8.novembra grozījumiem likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu””.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.decembra lēmumu Nr.120
apstiprināta Instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai”.
Instrukcijas 2.3.punkts nosaka, ka instrukcijas 2.1.2.–2.1.4.apakšpunktā minētās amatpersonas un
darbinieki (pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas vietu atbildīgie darbinieki; bāriņtiesu, kuras veic
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notariālas darbības, priekšsēdētāji, viņu vietnieki, bāriņtiesu locekļi; pagastu un pilsētu pārvalžu
vadītāji.) parakstus apliecina šajā instrukcijā norādītajā kārtībā, aizpildot veidlapu elektroniski
datu glabāšanas un parakstu pārbaudes sistēmā.
Apkopojot iepriekšminēto secināms, ka paraksta apliecināšanas vietas un darbinieku skaits,
kuri tiesīgi apliecināt parakstu Salas novada pašvaldībā ir pilnīgs, pie tam no ārzemēm atbraukušie
un nedeklarētie pilsoņi parakstus var apliecināt, izmantojot e-pakalpojumu www.Latvija.lv. Maksu
par viena paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu sedz tikai tiešās
administratīvās izmaksas. Radīt iespēju invalīdiem un slimajiem parakstīties, tos apmeklējot mājās,
pašvaldībai būtu grūti izpildīt, jo ne visā pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pieejams interneta
pārklājums. Pilns parakstīšanās vietu saraksts jau ir pieejams Centrālās vēlēšanas komisijas mājas
lapā, sadaļā “Paraksta apliecināšana”: https://www.cvk.lv/pub/public/31154.html.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, 27.punktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu”22.panta trešo daļu, ņemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti
balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš,
Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Neatbalstīt šādus biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”,reģistrācijas
Nr.40008218958, lūgumus:
1.1. atbrīvot no maksas par paraksta apliecināšanu likumprojektam “Likums par 2012.gada
8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas
pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu;
1.2. radīt iespēju invalīdiem un slimajiem parakstīties, tos apmeklējot mājās;
1.3. aprēķināt slodzi 1/10 vēlētāju apkalpošanai un nepieciešamības gadījumā palielināt
apliecinātāju skaitu;
1.4. apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstus.
2. Atbalstīt biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”,reģistrācijas Nr.40008218958,
lūgumu par afišas un norādes par parakstīšanās vietām un iespēju parakstīties izvietošanu.

23.
Par pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma dibināšanu un izdošanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldības bezmaksas
informatīva izdevuma dibināšanu un izdošanu.
Salas novada dome 2015.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu “Par Salas novada pašvaldības
bezmaksas informatīvā izdevuma “Novada Vēstis” dibināšanu un izdošanu” (protokols Nr.16,
5.punkts). Saskaņā ar Salas novada domes 2015.gada 17.decembra lēmuma “Par Salas novada
pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Novada Vēstis” dibināšanu un izdošanu” (protokols
Nr.16, 5.punkts), 1.punktu tika nolemts dibināt un izdot Salas novada pašvaldības bezmaksas
informatīvo izdevumu “Novada Vēstis”.
2016.gada 11.janvārī pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
11.01.2016. lēmumu Nr. 10-10/660 “Par masu informācijas līdzekļa ierakstīšanas masu
informācijas līdzekļu reģistrā atlikšanu”, kurā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre
I.Keiča norāda, ka masu informācijas līdzekļa pieteiktais nosaukums sakrīt ar masu informācijas
līdzekļu reģistrā jau ierakstītu masu informācijas līdzekļa nosaukumu - „Novada Vēstis”, reģ. Nr.
000702003. Saskaņā ar likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 10.panta ceturto
daļu, ja masu informācijas līdzekļa pieteiktais nosaukums sakrīt ar reģistrā ierakstītu masu
informācijas līdzekļa nosaukumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par
ieraksta izdarīšanas atlikšanu. Līdz ar visu iepriekš minēto Salas novada pašvaldības pieteiktā
nosaukuma reģistrācija nav tiesiski iespējama. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir noteicis
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termiņu trūkumu novēršanai - 11.03.2016., norādot, ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiks
iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti.
Likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka
masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs un ierakstus masu
informācijas līdzekļu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs uz ieinteresētās personas
pieteikuma, tiesas nolēmuma vai citas kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) lēmuma
pamata, savukārt trešā daļa nosaka, ka kopā ar reģistrācijas pieteikumu iesniedzams lēmums par
attiecīgā masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu. Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija ir
dažādas personas, iesniedzams līgums, kas regulē attiecības starp šīm personām. Par masu
informācijas līdzekļa reģistrēšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrāciju maksājama valsts nodeva,
kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.
Salas novada pašvaldība saskaņā ar 2009.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1088 “Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu” 2.1.apakšpunktu
valsts nodevu – 142,29 euro apmērā par masu informācijas līdzekļa reģistrācija masu informācijas
līdzekļu reģistrā jau ir samaksājusi un saskaņā ar iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu
7.punktu valsts nodevu atkārtoti nav jāmaksā – “7. Ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā pēc
Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma pieņemšanas par atteikumu izdarīt ierakstu masu
informācijas līdzekļu reģistrā ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu
ziņu reģistrēšanu masu informācijas līdzekļu reģistrā, valsts nodevu atkārtoti nemaksā.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, otro daļu, likuma “Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem” 2.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo, otro un trešo daļu, 2009.gada
22.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1088 “Noteikumi par masu informācijas līdzekļu
reģistrācijas valsts nodevu” 2.1.apakšpunktu, 7.punktu, ņemot vērā finanšu komitejas 2016.gada
21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Salas novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu “Par Salas novada pašvaldības
bezmaksas informatīvā izdevuma “Novada Vēstis” dibināšanu un izdošanu” (protokols Nr.16,
5.punkts).
2. Dibināt un izdot Salas novada pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu “Salas Novada
Vēstis”:
2.1. izdošanas valoda – latviešu, izdošanas biežums – vienu reizi mēnesī, tirāža - līdz 1500
eksemplāriem mēnesī;
2.2. īpašnieks un izdevējs – Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372, Susējas iela 9,
Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230;
2.3. saturiskā ievirze un uzdevumi: Salas novada pašvaldības darba, aktualitāšu un notikumu
atspoguļošana;
2.4. izplatīšanas teritorija - Salas novada pašvaldības administratīvā teritorija, auditorija – Salas
novada pašvaldības iedzīvotāji;
2.5. darbības termiņš – uz nenoteiktu laiku;
3. Atkārtoti iesniegt dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par Salas novada
pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Salas Novada Vēstis”” ierakstīšanu masu
informācijas līdzekļu reģistrā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Arnis Baumeisters.

24.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
(I.Pastare)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes
2016.gada 7.janvāra iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmo daļu, 42.pantu, ņemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 7 (Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš,
Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Irēna Sproģe
balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei daļu – divas kalendārās nedēļas ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma no 2016.gada 1.februāra līdz 14.februārim (ieskaitot) par darba laika periodu no
2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.
2. Piešķirt atvaļināšanas pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.
3. Domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētājas
vietniece Inga Pastare, darba samaksu par pienākumu pildīšanu noteikt 30% apmērā no
priekšsēdētājas mēneša amatalgas.

25.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016.gada 14.janvāra
iesniegumu par nekustamo īpašumu atsavināšanas iespējām.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums Skolas ielā 5 un ar to
funkcionāli saistītais nekustamais īpašums “Ūdenstornis”, Salā, salas pagastā, Salas novadā;
2) nekustamais īpašums Skolas iela 5, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numuru 5686 002
0549, sastāv no zemesgabala 4597 kvadrātmetru platībā un vienas ēkas – peldbaseins, ar kadastra
apzīmējumu 5686 002 0549 001;
3) nekustamais īpašums „Ūdenstornis”, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numuru 5686
002 0153, sastāv no zemesgabala 485 kvadrātmetru platībā un divām ēkām – elektrovadības ēka un
ūdenstornis, ar kadastra apzīmējumiem 5686 002 0153 001 un 5686 002 0153 002;
4) 2014.gada 27.novembra Salas novada domes sēdē tika nolemts noraidīt Jēkabpils domes
piedāvājumu pārņemt Salas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības iepriekš minētos
nekustamos īpašumus;
5) Jēkabpils pilsētas pašvaldība atkārtoti piedāvā Salas novada pašvaldībai izskatīt iespēju atsavināt
nekustamos īpašumus
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17., 27.punktu, otro daļu,
ņemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt Jēkabpils domes piedāvājumu iegādāties Salas novada pašvaldības īpašumā Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5686 002 0549 Skolas iela 5,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5686 002 0153
„Ūdenstornis”, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
26.
Par Salas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2016.gada
sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2016. – 2018.gadam apstiprināšanu
(J.Balodītis)
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem”,. likumu „Likums par budžetu un finanšu
vadību”, Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
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Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2016.gadam (pielikumā uz 3 lp.).
2. Apstiprināt Salas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2016. - 2018.gadam (pielikumā uz 4 lp.).
27.
Par adrešu piešķiršanu Salas pagastā, Salas novadā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adrešu piešķiršanu apbūvētām zemes
vienībām un būvēm Salas novada Salas pagastā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļā noteikts, ka “adresi piešķir,
maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var
izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā administratīvā
akta izdošanas nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu var arī veikt,
rīkojot publisku apspriešanu”.
Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”:
1) 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”;
2)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”.
3) 28.punktā noteikts, ka „lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai pašvaldības
kompetentā institūcija norāda:
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;
28.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;
28.3. ēkas un ar to funkcionāli saistīto ēku, apbūvei paredzētas zemes vienības un telpu grupas
kadastra apzīmējumu, ja tāds ir”.
Pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14., 28.punktu,
2009.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas
plānojumiem”,2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Salas novada
pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada teritorijas
plānojumiem””,ņemot vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra
lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adreses apbūvētām zemes vienībām un būvēm Salas pagastā Salas novadā:
Zemes vienības kadastra
Adrese
N.p.k.
apzīmējums
1.
svītrots
Indrāni 2, Indrāni, Salas pag., Salas nov., LV-5230
2.
svītrots
Dolomīts Nr.4, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
3.
svītrots
Dolomīts Nr.16, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
4.
svītrots
Dolomīts Nr.17, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
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5.
6.
7.
8.
9.

svītrots
svītrots
svītrots
svītrots
svītrots

Dolomīts Nr.31, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
Dolomīts Nr.49, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
Dolomīts Nr.52, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
Dolomīts Nr.80, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214
Dolomīts Nr.6, Dolomīts, Salas pag., Salas nov., LV-5214

28.
Par adrešu maiņu Salas pagastā, Salas novadā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adrešu precizēšanu Salas novada Salas
pagastā atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) Salas novada teritorijas plānojumā ir iezīmētas ciemu robežas, kas apstiprinātas ar 2009.gada
30.septembra saistošiem noteikumiem Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un
2010.gada 25.augusta saistošiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem””;
2) Salas novada teritorijas plānojumsstājies spēkā 2010.gada 8.septembrī;
3) Adrešu reģistrā reģistrētas adreses, kuras neatbilst Adresācijas noteikumiem un spēkā esošajam
Salas novada teritorijas plānojumam, 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”:
1) 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”;
2) 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”.
3) 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,
2009.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas
plānojumiem”,2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Salas novada
pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem””,
ņemot vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot:
PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars
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Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt adreses Salas pagastā Salas novadā:
N.p.
Adrešu
Esošā adrese
Jaunā adrese
kods
k.
1.
"Angārs", Salas pag., Salas nov., "Angārs", Sala, Salas pag., Salas nov.,
104259418 LV-5230
LV-5230
2.
"Birztalas", Salas pag., Salas nov., "Birztalas", Sala, Salas pag., Salas nov.,
104259707 LV-5230
LV-5230
3.
"Birztalas 1", Salas pag., Salas "Birztalas 1", Sala, Salas pag., Salas nov.,
105347100 nov., LV-5230
LV-5230
4.
"Jaunspodras", Salas pag., Salas "Jaunspodras", Sala, Salas pag., Salas
104266054 nov., LV-5230
nov., LV-5230
5.
"Rūtiņi", Salas pag., Salas nov., "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov.,
104266673 LV-5230
LV-5230
6.
"Smilšatvars", Salas pag., Salas "Smilšatvars", Sala, Salas pag., Salas
104266817 nov., LV-5230
nov., LV-5230
7.
"Saules", Salas pag., Salas nov., "Saules", Sala, Salas pag., Salas nov.,
104266882 LV-5230
LV-5230
8.
"Saules viens", Salas pag., Salas "Saules viens", Sala, Salas pag., Salas
104266890 nov., LV-5230
nov., LV-5230
9.
"Zīļupes", Salas pag., Salas nov., "Zīļupes", Sala, Salas pag., Salas nov.,
104267072 LV-5230
LV-5230
10.
"TP 6441", Salas pag., Salas nov., "TP 6441", Sala, Salas pag., Salas nov.,
106002964 LV-5230
LV-5230
11.
"Ceļmalnieki", Salas pag., Salas "Ceļmalnieki", Birži, Salas pag., Salas
104267892 nov., LV-5214
nov., LV-5214
12.
"Degumnieki", Salas pag., Salas "Degumnieki", Birži, Salas pag., Salas
104267931 nov., LV-5214
nov., LV-5214
13.
"Dimanti", Salas pag., Salas nov., "Dimanti", Birži, Salas pag., Salas nov.,
104267948 LV-5214
LV-5214
14.
"Smilgas", Salas pag., Salas nov., "Smilgas", Birži, Salas pag., Salas nov.,
104267997 LV-5214
LV-5214
15.
"Ūdensdzirnavas", Salas pag., "Ūdensdzirnavas", Birži, Salas pag.,
104272000 Salas nov., LV-5214
Salas nov., LV-5214
16.
"Strazdiņi Baloži", Salas pag., "Strazdiņi Baloži", Birži, Salas pag.,
104919964 Salas nov., LV-5214
Salas nov., LV-5214
17.
"TP 6308", Salas pag., Salas nov., "TP 6308", Birži, Salas pag., Salas nov.,
106002956 LV-5214
LV-5214

29.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.A., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2016.gada 15.janvāra
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Rozes”, Sēlpils pagasts, Salas novads, pievienošanu
nekustamajam īpašumam „Saules”, Sēlpils pagasts, Salas novads un adreses maiņu nekustamajiem
īpašumiem „Saules”, Sēlpils pagasts, Salas novads un „Rozes”, Sēlpils pagasts, Salas novads.
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.
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Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”:
1)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”.
2) 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” 14., 29.punktu, ņemot
vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR–
8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pievienot nekustamo īpašumu “Rozes”, Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr.svītrots,
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrotsun divas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem
svītrotsun svītrots) nekustamajam īpašumam “Saules”, Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr.
svītrots.
2. Mainīt adresi „Saules” Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 (dzīvojamā māja ar kadastra
apzīmējumu svītrots un funkcionāli saistītās palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem svītrots un
svītrots), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, uz jaunu Saulstaru iela 4,
Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 (kods Adrešu klasifikatorā 103654643).
3. Mainīt adresi „Rozes” Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 (funkcionāli saistītās palīgēkas ar
kadastra apzīmējumiem svītrots un svītrots), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
svītrots, uz jaunu Saulstaru iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 (kods Adrešu
klasifikatorā 103654186).

30.
Par Zemes nomas līguma izbeigšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.T., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2015.gada 15.decembra
iesniegumu ar atteikšanos izmantot „D/s Automobīlists Nr.5/4-51”, Salas pagasts, Salas novads,
platība 0,06 ha, zemi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) ar J.T. 2007.gada 20.martā noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 002 0489 „D/s Automobīlists Nr.5/4-51”, Salas pagasts, Salas novads,
iznomāšanu līdz 2017.gada 20.martam;
2) uz 2016.gada 21.janvāri nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa nomaksāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Ar 2016. gada 29.janvāri izbeigt 2007.gada 20.martā ar J.T.noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības, platība 0,06 ha, ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0489 „D/s
Automobīlists Nr.5/4-51” Salas pagasts, Salas novads, iznomāšanu.
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31.
Par Zemes nomas līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Krustpils pagasta A.A. zemnieku saimniecības „Laši”,
reģistrācijas Nr.55404005601, juridiskā adrese „Saliņas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
īpašnieka Artūra Akmens 2015.gada 14.decembra iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 008 0046 Salas pagasts, Salas novads, platība 4,3 ha.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 008 0046 ir valsts rezerves zeme;
2) ar Krustpils pagasta A.A. zemnieku saimniecību „Laši” 01.03.2013. noslēgtais zemes nomas
līgums beidzies 31.12.2015.;
3) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 6.punktā noteikts, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz
publiskai personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā
atrodas attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.2. juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā
adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds
ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 6.2 un 18.3 punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Krustpils pagasta A.A. zemnieku saimniecību „Laši”, reģistrācijas Nr.55404005601,
juridiskā adrese „Saliņas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, noslēgto zemes nomas līgumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 008 0046, platība 4,3 ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi,
zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod
rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais
zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā
zeme.
3. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
32.
Par Zemes nomas līguma slēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.Z., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2015.gada
15.decembra iesniegumu par zemes vienības „D/s Automobīlists Nr.5/4-51”, kadastra apzīmējums
5686 002 0489, platība 0,06 ha , iznomāšanu uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība „D/s Automobīlists Nr.5/4-51”, kadastra apzīmējums 5686 002 0489, piekrīt
Salas novada pašvaldībai;
2) zemes vienība ir nekopta, aizaugusi;
3) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 6.punktā noteikts, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz
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publiskai personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā
atrodas attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 6.1 un 18.3 punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar J.Z., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes nomas līgumu par zemes vienības
„D/s Automobīlists Nr.5/4-51”, kadastra apzīmējums 5686 002 0489, platība 0,06 ha, iznomāšanu
uz laiku 5 gadi ( bez apbūves tiesībām), zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (kods 0601), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
33.
Par Zemes nomas līguma slēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2016.gada
18.janvāra iesniegumu par zemes vienības „Dīči”, kadastra apzīmējums 5686 007 0014, platība 2,0
ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība „Dīči”, kadastra apzīmējums 5686 007 0014, piekrīt Salas novada pašvaldībai;
2) uz zemes vienības atrodas B.S. piederošas 1 (viena) dzīvojamā māja un 3 (trīs) palīgēkas;
3) B.S. mirusi 20.06.2001.;
4) I.D. ir iesniegusi pieteikumu mājīpašuma mantošanai;
5) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 6.punktā noteikts, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz
publiskai personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā
atrodas attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 6.1 un 18.3 punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar I.D., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes nomas līgumu par zemes vienības
„Dīči”, kadastra apzīmējums 5686 007 0014, platība 2,0 ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi, zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
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34.
Par Zemes nomas līguma slēgšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi S.R., deklarētā dzīvesvietas adrese „svītrots, 2016.gada
18.janvāra iesniegumu par zemes vienības „Jaundīči”, kadastra apzīmējums 5686 007 0013, platība
3,0 ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, konstatēts:
1) zemes vienība „Jaundīči”, kadastra apzīmējums 5686 007 0013, piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) zemes vienība atrodas starp S.R. īpašumā esošajām zemes vienībām kā starpgabals;
2) zemes vienība ir nekopta, aizaugusi;
3) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saņemti.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 6.punktā noteikts, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz
publiskai personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā
atrodas attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 6.1 un 18.3 punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar S.R., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes nomas līgumu par zemes vienības
„Jaundīči”, kadastra apzīmējums 5686 007 0013, platība 3,0 ha, iznomāšanu uz laiku 5 gadi,
zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.

35.
Par Zemes nomas līguma slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi D.J., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2015.gada 15.decembra
iesniegumu par zemesgabala 0,03 ha platībā no zemes vienības „Pie dambja”, Salas pagasts, Salas
novads, iznomāšanu personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002
0222 „Pie dambja” piekrīt Salas novada pašvaldībai.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 6.punktā noteikts, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz publiskai
personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā atrodas
attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
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platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam – 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības;
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 6.1 un 18.1 punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar D.J.zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,03 ha platībā no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 002 0222 „Pie dambja” iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības
kadastrālās vērtības.
2. Nekustamā īpašuma speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.

36.
Par Zemes nomas līguma slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.K., deklarētā dzīvesvieta svītrots,
2015.gada
17.decembra iesniegumu par zemesgabala 0,01 ha platībā no zemes vienības „Ābeļdārzs”, Salas
pagasts, Salas novads, iznomāšanu personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002
0746 „Ābeļdārzs” piekrīt Salas novada pašvaldībai.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 6.punktā noteikts, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz publiskai
personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā atrodas
attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
6.1 fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī,
ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
18.punktā noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam – 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības;
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 6.1 un 18.1 punktu,ņemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar L.K.zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,01 ha platībā no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 002 0746 „Ābeļdārzs” iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības
kadastrālās vērtības.
2. Nekustamā īpašuma speciālistei I.Gādmanei sagatavot zemes nomas līgumu.
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37.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.P., personas kods svītrots,2015.gada 21.decembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
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
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.P., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

38.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi E.L., personas kods svītrots, 2015.gada 14.decembra
iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu A.L. viņam piederošā nekustamā īpašumā
svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā. Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības
kopija.
Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktajā īpašumā, ja tai pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Izskatot jautājumu, konstatēts:
1) nekustamais īpašums svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, ir E.L. īpašums;
2) pēc E.L. sniegtās informācijas, A.L. nav tiesiska pamata apmesties uz dzīvi viņam piederošā
īpašumā svītrots, Salā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 11. un 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 6.punktu,ņemot vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada
21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt A.L., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salā, Salas pagastā, Sala
novadā.
2. A.L. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.

39.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(J.Balodītis)
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Salas novada dome ir izskatījusi A.K., personas kods svītrots, 2016.gada 5.janvāra
iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu S.B., A.Z., E.Z. viņam piederošā nekustamā
īpašumā svītrots1, Salā, Salas pagastā, Salas novadā. Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu
apliecības kopija.
Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktajā īpašumā, ja tai pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Izskatot jautājumu, konstatēts:
1) nekustamais īpašums svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, ir A.K. īpašums;
2) pēc A.K. sniegtās informācijas, iepriekš minētajām personām nav tiesiska pamata apmesties uz
dzīvi viņai piederošā īpašumā svītrots, Salā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 11. un 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 6.punktu,ņemot vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada
21.janvāra lēmumu,atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt S.B., personas kods svītrots, A.Z., personas kods svītrots, un E.Z., personas kods svītrots,
deklarēto dzīvesvietu svītrots, Salā, Salas pagastā, Sala novadā.
2. S.B., A.Z., E.Z. deklarēt dzīvesvietu pastāvīgajā dzīvesvietā.

40.
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot:PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt I.V., personas kods svītrots, piešķirt dzīvojamo platību.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 2 lp.

41.
Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt S.M., personas kodssvītrots, piešķirt dzīvojamo platību.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 2 lp.
42.
Par Salas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
(R.Jakovļeva)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma
22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, ņemot vērā 2016.gada 19.janvāra
sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 6 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš balsošanā nepiedalās, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

43.
Par pašvaldības izglītības iestāžu direktoru algām
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 7.1. punktu, 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”,atklāti balsojot:PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem sekojošas mēneša algas no
01.01.2016. līdz 31.08.2016.:
1.1. Salas vidusskolas direktorei S.M.–947,00 EUR (deviņi simti četrdesmit septiņi euro)
1.2. Biržu pamatskolas direktorei A.G. –715,70 EUR (septiņi simti piecpadsmit euro 70 centi);
1.3. Biržu internātpamatskolas direktorei S.A. –945,39 EUR (deviņi simti četrdesmit pieci euro 39
centi).
Nākošā kārtēja domes sēde 2016.gada 25.februārī.
Sēdi slēdz: plkst.15.00
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja/personiskais paraksts/I.Sproģe29.01.2016.
Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/I.Rēķe29.01.2016.
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