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Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziľojums par paveikto februāra mēnesī
Par izmaiľām Salas novada domes pastāvīgo komiteju un komisiju sastāvā
43.
Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, 44.
kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-13, Salā, atsavināšanu
45.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 13-14, Salā, atsavināšanu
46.
Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Renault Megane atsavināšanu 47.
Par būvju izslēgšanu no pašvaldības bilances
48.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
49.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
50.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
51.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
52.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaľģēliski luteriskai draudze 53.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaľģēliski luteriskai 54.
Baznīcai
Par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā
55.
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziľu
56.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 6-6 atsavināšanu un nosacītās 57.
cenas apstiprināšanu
Par finansiālu atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam
58.
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
59.
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
60.
Par zemes īpašuma tiesību saglabāšanu
61.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
62.
Par īres līguma pagarināšanu
63.
Par īres līguma pagarināšanu/izslēgts no darba kārtības/
Par īres līguma pagarināšanu
64.
Par īres līguma pagarināšanu
65.
Par īres līguma pagarināšanu
66.
Par īres līguma pagarināšanu
67.
Par īres līguma pagarināšanu
68.
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par atteikumu mainīt dzīvojamo platību
Par Salas novada pašvaldības karoga apstiprināšanu
Par grozījumiem Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Par dalību projektu konkursā
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās:
Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, 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,
SIA
“Vīgants” juriste Liene Šapkina, sociālā dienesta vadītāja
Ludmila Austriľa, jaunatnes lietu speciāliste Vita Tropa
Laikraksta “Jaunais Vēstnesis” ārštata korespondente Ligita Ābolniece
Uzaicinātās personas: A.M. – nav ieradies
S.M.–nav ieradusies
E.M. - nav ieradies
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe informē, ka deputātes Elitas Briškas vietāno saraksta
“Jēkabpils reģionālā partija” stājas Arturs Dilāns.
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina:
1) izslēgt no darba kārtības 23.punktu “Par īres līguma pagarināšanu”, jo atklājušies jauni fakti un
nav lietderīgi izskatīt šo lēmumprojektu;
2) papildināt sēdes darba kārtību ar 40.punktu “Par grozījumu nolikumā “Stipendiju piešķiršanas
kārtība”;
3) papildināt sēdes darba kārtību ar 41.punktu “Par grozījumu nolikumā “Stipendiju piešķiršanas
kārtība Biržu pamatskolā”.
Atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no sēdes darba kārtības 23.punktu “Par īres līguma pagarināšanu”.
2. Papildināt sēdes darba kārtību ar 40.punktu “Par grozījumu nolikumā “Stipendiju
piešķiršanas kārtība”.
3. Papildināt sēdes darba kārtību ar 41.punktu “Par grozījumu nolikumā “Stipendiju
piešķiršanas kārtība Biržu pamatskolā”.
4. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 41punktu.
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1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto februāra mēnesī
(A.Baumeisters)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SIA “Vīgants” veic santehnikas un apkures sistēmas nomaiľu PII “Ābelīte”.
Izsludināts iepirkums PII “Ābelīte” grupiľas kosmētiskā remonta veikšanai.
Tiek veikts energoaudits PII “Ābelīte” un Salas vidusskolai.
Sākta klientu apkalpošanas centra iekārtošana.
Uzstādītas svaru ierobežojošās zīmes uz pašvaldības autoceļiem.
Veikta Salas novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventāra pēc grāmatvedības datiem uz 31.10.2015. un naudas līdzekļu, debitoru parādu un
kreditoru saistību inventarizācija pēc grāmatvedības datiem uz 31.12.2015., iztrūkumi un
pārpalikumi netika konstatēti.

2.
Par izmaiņām Salas novada domes pastāvīgo komiteju un komisiju sastāvā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,Salas novada
pašvaldības 2013.gada 31.jūlija Saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Salas novada pašvaldības
nolikums” 4.2.punktu, Salas novada Vēlēšanu komisijas 2016.gada 28.janvāra lēmumu, atklāti
PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Arturs Dilāns
balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt deputātuArturu Dilānu, personas kods svītrots, Salas novada domes sociālo, izglītības,
kultūras un sporta komitejā.
2. Ievēlēt deputātuArturu Dilānu, personas kodssvītrots,Salas novada domes darījumu ar
lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijā.

3.
Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek
finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ľemot vērā
finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris
Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā šādus grozījumus:
1.1. sadalīt amata vietu sociālais darbinieks (kods pēc klasifikatora 2635 01) 1 slodze, mēnešalga
850 EUR šādi:
1.1.1. sociālais darbinieks (kods pēc klasifikatora 2635 01) 0,8 slodzes, mēnešalga 680 EUR;
1.1.2. sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (kods pēc klasifikatora 2635 03), 0,2
slodzes, mēnešalga 170 EUR;
1.2. mainīt amatam “laborants” profesijas kodu no 7544 01 uz 7549 01;
1.3. mainīt amata nosaukumu “laborants (informātikā)” (kods pēc klasifikatora 7544 01) uz
“informācijas ievadīšanas operators” (kods pēc klasifikatora 4132 01)
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.martā.
3. Izdarīt grozījumus darbinieku darba līgumos.
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4.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-13, Salā, atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi K.U., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2016.gada
20.janvāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.13 Viesturu ielā 4, Salā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka
„atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai dzīvokļa
īpašumu”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 8
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars
Paeglis, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Inga Pastare balsošanā nepiedalās,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 Viesturu ielā
4, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja
nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmaneiveikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.

5.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 13 – 14, Salā, atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi V.A., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2016.gada
20.janvāra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.13 Viesturu ielā 4, Salā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka
„atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai dzīvokļa
īpašumu”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Viesturu ielā
13, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja
nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Gādmaneiveikt dokumentu sagatavošanu īpašuma
novērtēšanai un atsavināšanai.
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6.
Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Renault Megane atsavināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldībai piederošās
kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Renault Megane atsavināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) automašīna Renault Megane, valsts reģistrācijas Nr. NE6627, šasijas Nr.VF1LA0B0527337956,
izlaiduma gads 2002., pieder Salas novada pašvaldībai;
2) automašīnas bilances atlikusī vērtība uz 31.01.2016. ir 0,00 EUR (bilances vērtība jau 2011.gada
31.decembra bija 0,00 EUR);
3) automašīnai transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate beigusies 11.12.2015. un 2016.gadā tā nav
veikta;
4) automašīna nav nepieciešama Salas novada pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai;
5) automašīna atrodas sliktā tehniskā stāvoklī: automašīna ir nolietojusies, automašīnas
ekspluatācijas un servisa izmaksas, lai automašīnu 2016.gadā sagatavotu transportlīdzekļu valsts
tehniskajai apskatei, kā arī tās ikgadējais remonts saistīts ar lieliem finanšu ieguldījumiem, kuri nav
pašvaldībai finansiāli izdevīgi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmāsdaļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto, sesto, septīto daļu, ľemot vērā finanšu komitejas
2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salas novada pašvaldības īpašumā esošās automašīnas Renault Megane ar valsts
reģistrācijas numuru NE6627 novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
2. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai noteikt automašīnas Renault
Megane nosacīto cenu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Arnis Baumeisters.

7.
Par būvju izslēgšanu no pašvaldības bilances
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldībai piekritīgo būvju:
jaunlopu fermas “Vēži” un šķūľa “Silabrenči” izslēgšanu no pašvaldības bilances.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) 2016.gada 18.janvārī inventarizācijas komisija veica pamatlīdzekļu inventarizāciju dabā pēc
datiem uz 30.10.2015. un konstatēja, ka jaunlopu fermai “Vēži” ir palikusi tikai daļa no karkasa,
savukārt šķūnim “Silabrenči” palikusi daļa no pamatu akmeľiem;
2) jaunlopu fermas “Vēži” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 31.01.2016. ir 0,00
EUR, šķūľa “Silabrenči” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 31.01.2016. ir
81,70 EUR.
3) jaunlopu ferma “Vēži” un šķūnis “Silabrenči” ir pašvaldībai piekrītošas būves, kuras neatrodas
uz pašvaldības zemes;
4) jaunlopu ferma “Vēži” atradās uz nekustamā īpašuma “Upieši” zemes, šķūnis “Silabrenči” – uz
nekustamā īpašuma “Silabrenči” zemes;
5) jaunlopu fermai “Vēži” un šķūnim “Silabrenči” būvju tehniskā inventarizācija nav veikta, to
kadastrālās vērtības arī nav noteiktas;
6) jaunlopu fermas “Vēži” un šķūľa “Silabrenči” pielietošana atbilstoši to mērķim nav iespējama.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, otro daļu, 2016.gada 18.janvāra inventarizācijas komisijas pamatlīdzekļu
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inventarizācijas kopsavilkumu, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumuatklāti
balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salas novada pašvaldības bilances šādas būves:
1.1. jaunlopu ferma “Vēži”, kas atradās uz nekustamā īpašuma “Upieši” zemes;
1.2. šķūnis “Silabrenči”, kas atradās uz nekustamā īpašuma “Silabrenči” zemes.

8.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Z.B., personas kods svītrots, 2016.gada 29.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„Rotas” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) Z.B. ir politiski represētā persona;
2) nekustamie īpašumi “svītrots”, Salas pagastā, un svītrots, 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, ľemot vērā finanšu komitejas
2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt Z.B., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi 13,8 ha un dzīvokļa īpašumu svītrots, Salas pagastā, Salas novadā
(bez zemes domājamās daļas).

9.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi I.R., personas kods svītrots, 2016.gada 29.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) I.R. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, kadastra Nr.svītrots, sastāv no piecām zemes vienībām;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 10,03 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 7,1 ha, 1,4 ha tiek iznomāti, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 4,1 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 3,3 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 2,8 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
8) I.R. pieder ¼ domājamā daļā no nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā.
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, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra
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lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt I.R., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi ¼ domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
svītrots (10,3 ha); svītrots (5,7 ha); svītrots (3,3 ha).

10.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi R.G., personas kods svītrots, 2016.gada 29.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) R.G. ir politiski represētā persona;
2) nekustamais īpašums “svītrots”, kadastra Nr.svītrots, sastāv no piecām zemes vienībām;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 10,03 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
4) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 7,1 ha, 1,4 ha tiek iznomāti, t.i.,
izmantoti saimnieciskajā darbībā;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 4,1 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 3,3 ha, netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība2,8 ha, tiek iznomāta, t.i., izmantota
saimnieciskajā darbībā;
8) R.G. pieder ¼ domājamā daļā no nekustamā īpašuma “svītrots”, Salas pagastā.
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, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt R.G., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi ¼ domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra Nr.svītrots(10,3
ha); svītrots (5,7 ha); svītrots (3,3 ha).

11.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi T.K., personas kods svītrots, 2016.gada 25.janvāra
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai personai par
„svītrots” un “svītrots” zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) T.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, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
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Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Samazināt T.K., personas kods svītrots, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi, 11/16 domājamās daļas no 0,0577 ha, kadastra Nr.svītrots, “svītrots”
zemi, 12,18 ha, kadastra Nr.svītrots, un šo nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošajām ēkām
individuālo dzīvojamo māju apbūvē.
12.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces
Ligitas Ašmes 2016.gada 1.februāra iesniegumu ar lūgumu neaprēķināt nekustamā īpašuma
nodokli īpašumam „Lilijas”, Sēlpils pagastā, (kadastra 56900010212, divas zemes vienības),
īpašumam „Krīvi”, Sēlpils pagastā, (kadastra Nr.56900020076, četras zemes vienības) un
īpašumam „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, kadastra Nr. 56900010020, par 2016.gadu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts, ka no
nekustamā īpašuma “Krīvi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56900010211, platība 7,29
ha, 4 ha tiek iznomāti, t.i., izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
4.punktu, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars
Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Neaprēķināt Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzei nekustamā īpašuma nodokli par
2016.gadu:
1.1. īpašuma „Lilijas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 56900010212, 56900010213;
1.2. īpašuma „Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 56900010211 (3,29 ha); 56900020076; 56900010214; 56900010215;
1.3. īpašuma „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56900010210.

13.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Latvijas ev. Luteriskās Baznīcas konsistorijas īpašumu
apsaimniekotāja SIA „Pastorāts” valdes priekšsēdētāja Aiľa Ozoliľa 2016.gada 9.februāra
iesniegumu ar lūgumu neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokli īpašuma „Biržu mācītājmuiža”,
Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem 56860070042,
56860090280, 56860090281, 56860090296, 56860110074, 3,62 ha no 56860090277, 2,4 ha no
56860090278 un 3,5 ha no 56860090279, par 2016.gadu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts, ka minētās
zemes vienības netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.punktu,
ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis,
Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
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1. Neaprēķināt Latvijas evaľģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijai nekustamā īpašuma nodokli
īpašuma „Biržu mācītājmuiža” Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar sekojošiem kadastra
apzīmējumiem 56860070042, 56860090280, 56860090281, 56860090296, 56860110074, 3,62 ha
no 56860090277, 2,4 ha no 56860090278 un 3,5 ha no 56860090279, par 2016.gadu.
14.
Par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi PII „Ābelīte“ vadītājas I.Pastares iesniegumu ar lūgumu
sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem slēgt PII „Ābelīte“ jūlija mēnesī.
Lai ekonomētu pašvaldības budžeta līdzekļus, kā arī ľemot vērā lietderības apsvērumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ľemot vērā finanšu
komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 6 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Jānis Bite, Arturs Dilāns, Guntars Paeglis, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem 2016.gada jūlija mēnesī slēgt PII „Ābelīte”.
2. PII „Ābelīte” vadītājai Ingai Pastarei informēt audzēkľu vecākus par pieľemto lēmumu.

15.
Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu
(I.Sproģe, L.Šapkina)
Atklāti balsojot:: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 2002.gada 3.maijā ar A.M., personas kods svītrots, noslēgto Dzīvojamās telpas īres
līgumu par dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā, Salas novadā.
2. Izlikt no dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā, Salas novadā A.M.,personas kods svītrots,
E.M., personas kods svītrots, S.M.,personas kods svītrotsbez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.
3. Piedzīt īres un parādus par pamatpakalpojumiem par dzīvojamām telpām svītrots, Salas pagastā,
Salas novadā.
4. Pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, reģistrācijas Nr. 5540300093,
pārstāvēt pašvaldību tiesā, iesniegt prasību, kā arī veikt visas ar lēmuma izpildi nepieciešamās
darbības.

16.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 6-6 atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi R.G., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2015.gada
28.septembra iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokli Nr.6 Biržu ielā 6, Biržos.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) īres līgums ar R.G. par dzīvojamo telpu Biržu ielā 6-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā,
īri noslēgts 1993.gada 1.jūnijā uz nenoteiktu laiku;
2) 2015.gada 26.novembrī Salas novada domes sēdē tika pieľemts lēmums uzsākt Salas novada
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma– dzīvokļa Nr.6, Biržu ielā 6, Biržos, Salas pagastā,
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Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu
un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda;
3) sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins 2016.gada 16.februārī ir veicis nekustamā
īpašuma –dzīvokļa Nr.6, Biržu ielā 6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā vērtēšanu un noteicis tā
tirgus vērtību 2000 EUR (divi tūkstoši euro);
4) pašvaldība nekustamā īpašuma inventarizācijai, ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtēšanai ir
iztērējusi 190,38 EUR.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka
„atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu, vai dzīvokļa
īpašumu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskās personas manta” 38.punktu, ľemot vērā finanšu komitejas 2016.gada
18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Biržu ielā 6-6, Biržos,
Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 723/11871 domājamās daļas daudzdzīvokļu mājas un
zemes, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Biržu ielā 6-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā
nosacīto cenu 2190,38 EUR (divi tūkstoši viens simts deviľdesmit euro 38 centi).
3. Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt minētā īpašuma
atsavināšanu un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu Biržu ielā 6-6, Biržos, Salas
pagastā, Salas novadā, īrniecei R.G. par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.

17.
Par finansiālu atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi leģionāru atceres sarīkojuma organizatoru darba grupas
2016.gada 10.februāra iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt leģionāru atceres pasākumu, kas
notiks šā gada 16.martā Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolā pulksten 18.30.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) veiksmīgai atceres sarīkojuma norisei no Salas novada pašvaldības nepieciešami 100 EUR
(pasākuma kopējās izmaksas 2530 EUR, pielikumā izvērstā tāme);
2) pasākuma programmā paredzēta svinīgā daļa ar uzrunām un leģionāru godināšanu, pēc kā sekos
atmiľu vakars.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ľemot vērā finanšu
komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis,
Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 100 EUR (viens simts euro) leģionāru atceres pasākuma organizēšanai.

18.
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
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Salas novada dome ir izskatījusi A.D., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2016.gada 29.janvāra
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju zvejošanai ar tīklu Vīķu ezerā, Salas novada Sēlpils pagasta
teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
LR Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kartību” 14.punkts nosaka: “Rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas
tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība
fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un,
ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgas pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.”
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un
11.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas
izmantošanas kārtību”, Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumiem Nr.453 „Noteikumi
par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeľos”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos”, ľemot vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada
18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.D., personas kods svītrots, rūpnieciskās zvejas tiesības (pašpatēriľa zvejai) Vīķu
ezerā Sēlpils pagastā Salas novadā, 2016. gada zvejas sezonās zvejošanai ar 30 m garu tīklu.
2. Noteikt gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 17,10, ieskaitot to Salas novada pašvaldības,
reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.

19.
Par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.P., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2016.gada 29.janvāra
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju zvejošanai ar tīklu Vīķu ezerā, Salas novada Sēlpils pagasta
teritorijā.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku
pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību
vienošanos.”
LR Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kartību” 14.punkts nosaka: “Rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas
tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība
fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un,
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ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgas pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.”
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un
11.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas
izmantošanas kārtību”, Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumiem Nr.453 „Noteikumi
par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeľos”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos”, ľemot vērā attīstības un tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada
18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs
Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.P., personas kods svītrots, rūpnieciskās zvejas tiesības (pašpatēriľa zvejai) Vīķu ezerā
Sēlpils pagastā Salas novadā, 2016. gada zvejas sezonās zvejošanai ar 30 m garu tīklu.
2. Noteikt gada zvejas tiesību nomas maksu EUR 17,10 (septiľpadsmit euro 10 centi), ieskaitot to
Salas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000045372, budžeta kontā LV40HABA0551027661272.
3. Atbildīgajam par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu A.Savickim divu nedēļu laikā sagatavot
zvejas tiesību nomas līgumu.

20.
Par zemes īpašuma tiesību saglabāšanu
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva,
Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salas novada dome NOLEMJ:
1.SIA „DAYS”, reģistrācijas Nr.50103219851, juridiskā adrese Ernesta Birznieka-Upīša iela 21,
Rīga, turpmāk var saglabāt īpašumtiesības uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:
1.1. nekustamais īpašums „Buciľi” Sēlpils pagastā, Salas novadā, kad.Nr.svītrots, platība 1,38 ha,
zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101);
1.2 nekustamais īpašums „Upesvēji”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.svītrots, platība
1,38 ha, zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101);
1.3. nekustamais īpašums „Krācītes”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.svītrots, platība 1,4
ha, zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101).
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

21.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas pagasta D.K. zemnieku saimniecības „Mazplānlejas”,
reģistrācijas Nr.45401015818, juridiskā adrese „Mazplānlejas”, Salas pagasts, Salas novads,
īpašnieka Daiľa Kadžuļa 2016.gada 22.janvāra iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0643 Salas pagasts, Salas novads, platība 5,2 ha.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0643 piekrīt Salas novada pašvaldībai;
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2) ar Salas pagasta D.K. zemnieku saimniecību „Mazplānlejas”,” 2010.gada 28.oktobrī noslēgtais
zemes nomas līgums beidzies 2015. gada 26.oktobrī;
3) nekustamā īpašuma nodoklis un ar to saistītie maksājumi līdz 2015.gada 31.decembrim pilnībā
nomaksāti;
3) citi iesniegumi, pieprasījumi par zemes vienības nomu pašvaldībā nav saľemti.
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,ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Pagarināt ar Salas pagasta D.K. zemnieku saimniecību „Mazplānlejas”, reģistrācijas
Nr.45401015818, juridiskā adrese „Mazplānlejas”, Salas pagasts, Salas novads, noslēgto zemes
nomas līgumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 02 0643, platība 5,2 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.

22.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.G., personas kods svītrots,2016.gada 19.janvāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.G., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. L.G. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
23./izslēgts no darba kārtības/
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
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24.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.J., personas kods svītrots,2016.gada 18.janvāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.J., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. L.J. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

25.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi R.J., personas kods svītrots,2016.gada 18.janvāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar R.J., personas kods svītrot, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
26.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi P.K., personas kods svītrots,2016.gada 2.februāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
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Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar P.K., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Sēlpils pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.

27.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi A.C., personas kods svītrots,2016.gada 2.februāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.C., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Sēlpils pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.

28.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi V.D., personas kods svītrots,2016.gada 2.februāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu V.D., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

29.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi J.P., personas kods svītrots,2016.gada 28.janvāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
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Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, 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,Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.

30.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.O., personas kods svītrots,2016.gada 26.janvāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.O., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.

31.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi Ļ.A., personas kods svītrots,2016.gada 20.janvāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ļ.A., personas kods svītrots,par dzīvojamās telpas
svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.

32.
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Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi L.T., personas kods svītrots,2016.gada 2.februāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.T., personas kods svītrots,par dzīvojamās telpas
svītrots,Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. L.T. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

33.
Par īres līguma pagarināšanu
(J.Balodītis)
Salas novada dome ir izskatījusi I.B., personas kods svītrots,2016.gada 15.februāra
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 termiľam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ľemot vērā attīstības un
tautsaimniecībaskomitejas 2016.gada 18.februāralēmumu,atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga
Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu I.B., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
svītrots,Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

34.
Par atteikumu mainīt dzīvojamo platību
(J.Balodītis)
Atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt V.Z., personas kods svītrots, iesniegumu par dzīvojamo telpu maiľu.
2. Lēmums (administratīvais akts) protokola pielikumā uz 1 lp.

35.
Par Salas novada pašvaldības karoga apstiprināšanu
(I.Sproģe, J.Grandāne)
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Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par Salas novada pašvaldības karoga
apstiprināšanu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) māksliniece Jolanta Ābele ir izstrādājusi Salas novada pašvaldības karoga metu;
2) pašvaldības karoga meta izstrādes laikā ir notikušas konsultācijas ar Valsts heraldikas komisijas
locekli Ramonu Umbliju –Mg.art., mākslas vēsturniece.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, ľemot vērā
sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 16.februāra sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības karogu saskaľā ar karoga attēlu, pievienots pielikumā.
2. Apstiprināt Salas novada pašvaldības karoga simbolisko aprakstu:
2.1. karogs ir taisnstūra audums ar garuma un platuma attiecību 2:1;
2.2. karoga krāsu joslu attiecība (sarkana, balta, zaļa) ir 2:1:2;
2.3. karoga idejas pamatojums – par pamatu ľemtas Sēlijas karoga simboliskās krāsas –
purpursarkanā ir asiľu, baltā kultūras un gara vērtību, bet zaļā – zemes un zemniecības, kas ir seno
sēļu tautas ētiskais un etniskais pamats;
2.4. karoga lauka centrā izvietots Salas novada pašvaldības ģerbonis. Ģerboľa izmērs plaknē – 1/5
no karoga platuma līdz ģerboľa augšējai malai, 1/5 no karoga platuma līdz ģerboľa apakšējai
malai. Ģerboľa augstums – 3/5 no karoga platuma;
2.5. karoga poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toľus:
2.5.1. sarkanā krāsa – PANTONE 186C;
2.5.2. zaļā krāsa – PANTONE 341C;
2.5.3. baltā krāsa – PANTONE White,
2.5.4. sudraba krāsa– PANTONE 877C;
2.5.5. melnā krāsa – PANTONE Black;
2.5.6. dzeltenā krāsa – PANTONE 109C.

36.
Par grozījumiem Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5
“Par sociālās palīdzības pabalstiem”
(I.Sproģe, L.Austriľa)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi
Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem”” projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, ľemot vērā
sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 16.februāra sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris
Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salas novada pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.3
“Grozījumi Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem”” (saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pielikumā uz 4
lpp.).
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Sala Novada
Vēstis”.
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4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.salasnovads.lv, nodrošināt to pieejamību Salas novada pašvaldības ēkā un Sēlpils pagasta
pārvaldē.

37.
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
(R.Jakovļeva)
Ľemot vērā sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 16.februāra sēdes
lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta
Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības pabalstus saskaľā ar sarakstu (protokola pielikumā uz 1 lpp.).
2.Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav izpaužams.
38.
Par dalību projektu konkursā
(I.Sproģe, V.Tropa)
Salas novada dome ir izskatījusi jaunatnes lietu speciālistes Vitas Tropas 2016.gada
19.februāra iesniegumu ar lūgumu atbalstīt dalību projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centra
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziľu”.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) projektu izsludinājusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra;
2) projekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem;
3) vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs ir 3500 EUR.
Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir
valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu
pieľemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības
atbalstam”,
atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva,
Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā
“Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu
piederības apziľu”.
2. Atbildīgā par projekta iesniegšanu jaunatnes lietu speciāliste Vita Tropa.

39.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi S.N.,
personas kods svītrots,2016.gada
19.februāraiesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli kā politiski represētai
personai par „svītrots” zemi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, tika konstatēts:
1) S.N. 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, ľemot vērā finanšu komitejas
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2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite,
Arturs Dilāns, Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt S.N., personas kods svītrots,, nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50% par
Salas pagasta „svītrots” zemi 0,1394 ha.

40.
Par grozījumu nolikumā „Stipendiju piešķiršanas kārtība”
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas novada pašvaldības vecākās grāmatvedes Ināras
Puidas ierosinājumu izdarīt grozījumus nolikumā „Stipendiju piešķiršanas kārtība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR– 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns,
Ruta Jakovļeva, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Pēteris Krastiņš balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikuma „Stipendiju piešķiršanas kārtība”grozījumus saskaľā ar pielikumu.

41.
Par grozījumiem nolikumā „Stipendiju piešķiršanas kārtība Biržu pamatskolā”
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi Salas novada pašvaldības vecākās grāmatvedes Ināras
Puidas ierosinājumu izdarīt grozījumus nolikumā „Stipendiju piešķiršanas kārtība Biržu
pamatskolā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR– 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Arturs Dilāns,
Ruta Jakovļeva, Pēteris Krastiľš, Guntars Paeglis, Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikuma „Stipendiju piešķiršanas kārtība Biržu pamatskolā”grozījumus saskaľā ar
pielikumu.

Nākošā kārtēja domes sēde 2016.gada 31.martā.
Sēdi slēdz: plkst.15.00

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja
Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/I.Sproģe26.02.2016.
/personiskais paraksts/

I.Rēķe
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