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Nr.9

Sēde sasaukta: plkst. 14.00
Sēdi atklāj: plkst. 14.00
Darba kārtībā:
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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21.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto jūlija mēnesī
Par finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību sala”
225.
Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas 226.
grozīšanai
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu Sēlpils pagastā
227.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
228.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību
229.
vajadzībām
Par atļaujas sniegšanu balkona jumta projektēšanai
230.
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
231.
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
232.
Par mazēkas būvniecību Salas pagastā
233.
Par nekustamā īpašuma „Almas” Sēlpils pagastā, sadalīšanu
234.
Par īres līguma pagarināšanu
235.
Par īres līguma izbeigšanu
236.
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
237.
Par Salas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
238.
Par Iepirkumu komisijas izveidošanu
239.
Par Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
240.
Par Lauksaimniecības komisijas izveidošanu
241.
Par Lauksaimniecības komisijas nolikuma apstiprināšanu
242.
Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas 243.
nolikuma apstiprināšanu
Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas 244.
iecelšanu amatā

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Piedalās 1

Deputāti: Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juristeAgnese
Karaseva, nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda
Gādmane
Laikraksta “Jaunais Vēstnesis” ārštata korespondente Ligita Ābolniece.
Nav ieradušies – deputāti Juris Balodītis, Kristīne Kačanova – attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 22.punktu “Par
deputātes K.Kačanovas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” un 23.punktu “Par izmaiņām Darījumu
ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā”.
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Papildināt sēdes darba kārtību ar:
N.p.k
Lēmuma nosaukums
Lēmuma
Nr.
22.
Par deputātes K.Kačanovas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
245.
23.
Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas 246.
komisijas sastāvā
2. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 23 punktiem.
1.
Izpilddirektora ziņojums par paveikto jūlija mēnesī
(A.Baumeisters)
1. Turpinās remontdarbi pašvaldības mācību iestādēs.
2. SIA “Projekts EAE” rīkoja tikšanos ar pieguļošo zemju īpašniekiem ceļu pārbūves
projektēšanas ietvaros.
3. Vācu karavīri kopā ar Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” bērniem veica sakopšanas darbus
Gretes kapos.
4. SIA “KMT Projekts” veica rotaļu laukumu metāla konstrukciju tīrīšanu ar smilšu strūklu PII
“Ābelīte”.
5. Tiek uzsākts projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimības profilakses
pasākumi Salas novadā”.
6. Notiek gatavošanās darbi Daugavas svētkiem Zvejnieklīcī.
7. Sācies konkurss “Sakopta vide Salas novadā”.
2.
Lēmums Nr.225
Par finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību sala”
(I.Sproģe)
Finanšu komiteja ir izskatījusi bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” valdes
priekšsēdētājas A.Kvēpiņas 2017.gada 28.jūnija iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt sporta
spēļu rīkošanu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
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1) Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Cerību sala” jau septīto gadu organizē sporta spēles
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām;
2) sporta spēles notiks 2017.gada 30.jūlijā;
3) Salas novada pašvaldība arī pagājušajā gadā atbalstīja biedrības rīkotās sporta spēles.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2017.gada 20.jūlija lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” sporta spēļu rīkošanu bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām piešķirot 100 EUR (viens simts euro).
2. Dalības maksu ieskaitīt Bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala”, reģ. Nr.
40008135923
norēķinu kontā LV05UNLA0050018144611.
3.
Lēmums Nr.226
Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017.gada 1.jūnija lēmumu
Nr.195 (protokols Nr.13, 8.§) ”Par ierosinājumu grozīt administratīvās teritorijas robežu starp
Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Salas novada pašvaldību”.
Izskatot ierosinājumu, tika konstatēts:
1) Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar 2017.gada 1.jūnija lēmumu Nr.195 (protokols Nr.13, 8.§)
ierosina grozīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu starp Jēkabpils
pilsētas pašvaldību un Salas novada pašvaldību;
2) administratīvās teritorijas robežas kartes un apraksta projekts pēc administratīvās teritorijas
robežas grozīšanas norādīts lēmuma pielikumos;
3) Jēkabpils pilsētas pašvaldība lūdz Salas novada pašvaldībai izskatīt iespēju normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nodot Jēkabpils pilsētai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0793
aptuveni 0,3 hektāru platībā un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0343
zemesgabalu aptuveni 0,93 hektāru platībā un mainīt novada administratīvās teritorijas robežu
atbilstoši pielikumā piedāvātajai shēmai;
4) no Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas pievienojamā kopējā platība Jēkabpils
pilsētas pašvaldības administratīvai teritorijai ir aptuveni 1,23 hektāri, minētajā teritorijā neviens
iedzīvotājs nav deklarējis savu dzīvesvietu;
4) teritorijā atbilstoši Jēkabpils pilsētas attīstības programmai no 2012. līdz 2018.gadam ir
paredzēts realizēt projektu “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana
Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas pārbūve” (turpmāk – Projekts). Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt
Brīvības ielas pagarinājumu, apgaismojuma infrastruktūru un atjaunot inženierkomunikācijas;
5) projekta realizācijai nepieciešamais ceļa posms ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās robežas ir
448 metri, autoceļa P76 (Aizkraukle – Jēkabpils) adrese 42.612-43.060 km;
6) grozot Salas novada pašvaldības un Jēkabpils pilsētas pašvaldības robežu, netiks ietekmēta
pašvaldību komercdarbība, sociālā infrastruktūra, kultūras iestāžu kompleksu darbība un netiks
ietekmēts kopējais iedzīvotāju skaits. Robežas maiņas rezultātā daļēji varētu tikt ietekmēta
Jēkabpils pilsētas transporta un komunālā saimniecība, jo grozot pašvaldības administratīvo robežu
par aptuveni 448,00 m tiks pagarināta Brīvības iela no autoceļa P76 (Aizkraukle-Jēkabpils) virzienā
no Jēkabpils uz Aizkraukli no 42,612 līdz 43,060 km.
7) Jēkabpils pilsētas pašvaldība apliecina, ka segs izdevumus, kas būs saistīti ar publiskās
apspriešanas organizēšanu Salas novada pašvaldības teritorijā, pēc attiecīgā rēķina piestādīšanas.
Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 “Kārtība, kādā sagatavojami
un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa
noteikšanas jautājumu izlemšanai” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 3.1.2. punktā noteikts, ka
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“Pašvaldība ar domes lēmumu var ierosināt grozīt pašvaldības administratīvās teritorijas robežu
vai novada teritoriālo vienību pievienot citas pašvaldības administratīvajai teritorijai;
Noteikumu 4.punktā noteikts, ka
“pirms šo noteikumu 3.punktā minētā lēmuma
pieņemšanas pašvaldība organizē publisko apspriešanu, lai noskaidrotu pašvaldības iedzīvotāju
viedokli;”
Noteikumu 5. punktā noteikts, ka “pašvaldība, kura saskaņā ar šo noteikumu 3.1.1. un
3.1.2.apakšpunktu ierosina izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā, nosūta ieinteresētajām pašvaldībām pašvaldības domes lēmumu ar attiecīgajiem ierosinājumiem;”
Noteikumu 6. punktā noteikts, ka “pašvaldība, kura saņēmusi šo noteikumu 5.punktā minēto
lēmumu, to izskata triju mēnešu laikā (ievērojot šo noteikumu 4.punktā minēto nosacījumu par
publisko apspriešanu) un pieņem attiecīgu lēmumu. Domes lēmumu nosūta pašvaldībai, kura
ierosinājusi izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā;”
Noteikumu 7.punktā noteikts, ka “pašvaldība, kura ierosinājusi izdarīt grozījumus
administratīvi teritoriālajā iedalījumā vai apdzīvoto vietu statusa maiņu, sagatavo attiecīgus šajos
noteikumos minētos dokumentus un iesniedz tos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu, sagatavo attiecīgu likumprojektu.”
Likuma “Par pašvaldībām” 61.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka “Konsultatīvos
nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz
domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences
jautājumiem.
Publiskā apspriešana jārīko par:
1) pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;
2) pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.”
Likuma “Par pašvaldībām” 61.2 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteikts, ka “Publiskās
apspriešanas ilgums nav mazāks par trim nedēļām.
Pašvaldības iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem publiskās apspriešanas gaitā
tiek garantēta ne vien apspriešanai nodotā dokumenta, bet arī visu ar šo dokumentu saistīto
pašvaldības lēmumu pieejamība.
Katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas
jautājumā.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, 61.1panta otrās
daļas 1.punktu, 61.2 panta pirmo un otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
6.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 “Kārtība, kādā
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu
statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3.1.2.apakšpunktu, 4. 5. un 6. punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskai apspriešanai Salas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežas ar
Jēkabpils pilsētas pašvaldību grozīšanu (pielikums uz 1 lp.).
2. Noteikt publisko apspriešanu laika posmā no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada 22. augustam.
3. Noteikt izpilddirektoru Arni Baumeisteru par publiskās apspriešanas atbildīgo personu.
4. Informāciju par publisko apspriešanu ievietot laikrakstā “Brīvā Daugava”, pašvaldības izdevumā
“Salas Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv.
4.
Lēmums Nr.227
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu Sēlpils pagastā
(I.Sproģe, I.Gādmane)
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Salas novada dome ir izskatījusi SIA “svītrots”, reģistrācijas Nr. svītrots, juridiskā adrese
svītrots, valdes locekles Dz.Dz. 2017.gada 14.jūlija iesniegumu par nosaukuma un adreses maiņu
SIA “DZ mode” piederošajam nekustamajam īpašumam „Viesītes”, Sēlpils pagastā, Salas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktā noteikts, ka “nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.”
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”
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 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1 daļu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 28.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Viesītes” Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots,
nosaukumu „Viesītes” Sēlpils pagasts, Salas novads, uz jaunu - „Ezermuiža”, Sēlpils pagasts,
Salas novads.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0231 un funkcionāli saistītām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem svītrots; svītrots un svītrots, adresi „Viesītes” Sēlpils pagasts, Salas novads,
LV-5232 (kods Adrešu klasifikatorā 103654852), uz jaunu – „Ezermuiža”, Sēlpils pagasts, Salas
novads, LV-5232.
5.
Lēmums Nr.228
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi L.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
30.jūnija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0152, platība 0,06 ha,
iznomāšanu uz laiku 5 gadi.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0152 (starpgabals) piekrīt Salas novada
pašvaldībai;
2) zemes vienība ir nekopta, aizaugusi, tā robežojas ar L.S. piederošo zemes vienību “D/s Dolomīts
Nr.5/3-4” un uz nomu piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0303
(starpgabals);
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,
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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;”
Noteikumu 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 tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt L.S., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
5686 005 0152, platība 0,06 ha, 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.
6.
Lēmums Nr.229
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu iznomāt personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām zemesgabalus no Salas novada pašvaldībai piekritīgajās zemes
vienībās.
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;”
Noteikumu 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 tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1.
Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi uz 5 gadiem personīgo palīgsaimniecību vajadzībām,
nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības, ar šādām personām:
Zemes
Iznomājamā
Iesnieguma
vienības
Vārds, uzvārds
Deklarētā
Zemesgabala
kadastra
dzīvesvietas adrese
platība (ha)
datums
apzīmējums,
nosaukums
5686 009 0258
A.Ū.
svītrots
0,20
20.06.2017.
„Mazliepas”
5686 009 0264
A.Ū.
svītrots
0,20
20.06.2017.
„Podvāzes”
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5686 005 0149
”Ošānlauks”
5686 009 0231
”Jaungaidāni”

S.N.

svītrots

0,09

05.07.2017.

M.S.

svītrots

0,30

18.07.2017.

7.
Lēmums Nr.230
Par atļaujas sniegšanu balkona jumta projektēšanai
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi D.R., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
5.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut uzstādīt viņam piederošā dzīvokļa Viesturu ielā svītrots,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā, balkonam jumtu.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu un 2009. gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9
„Par Salas novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas
2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut D.R. veikt balkona jumta projektēšanu un ierīkošanu dzīvokļa īpašumā Nr. svītrots, kas
atrodas Viesturu ielā 7, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 900 6237.
2. D. R. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
8.
Lēmums Nr.231
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi V.O., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada 26.
jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo apkures sistēmu dzīvoklī Biržu ielā svītrots,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Biržu ielā 9, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pieslēgta
centralizētai apkurei;
2) ar V.O. 1993.gada 1.jūnijā noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums uz nenoteiktu laiku;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - Biržu ielā svītrots,
Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nav pretrunā ar 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem”” (stājies spēkā 2010.gada 8. septembrī) Salas pagasta teritorijas
plānojuma 9.11 nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 2009.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V.O., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, projektēt un ierīkot individuālo apkures
sistēmu dzīvoklī Biržu ielā svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 5686 009 0356.
2. Apkures sistēmas ierīkošanas darbus saskaņot ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju SIA
„Vīgants”.
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9.
Lēmums Nr.232
Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi E.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
18.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu viņam
piederošajā dzīvoklī Susējas ielā svītrots, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Susējas ielā 20, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 1. un 2.
ieejas nav pieslēgtas centralizētai apkurei;
2) dzīvokļa īpašums Nr. svītrots, kas atrodas Susējas ielā 20, Salā, Salas pagastā Salas novadā,
kadastra Nr. 5686 900 6084, pieder E.K., īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā 2008.gada
14.augustā;
3) individuālās centrālās apkures sistēmas ierīkošana nekustamajā īpašumā - dzīvokļa īpašumā
Nr. svītrots, kas atrodas Susējas ielā 20, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, nekustamā īpašuma
kadastra Nr. 5686 900 6084, nav pretrunā ar 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 9
„Par Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada
teritorijas plānojumiem”” (stājies spēkā 2010.gada 8. septembrī) Salas pagasta teritorijas plānojuma
9.11 nodaļai „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas”.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, 2009.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas
novada teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš,
Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut E.K., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots projektēt un ierīkot individuālo centrālo
(gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā Nr. svītrots, kas atrodas Susējas ielā 20, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots.
2. E.K. Domes lēmumu iesniegt Krustpils novada būvvaldē.
10.
Lēmums Nr.233
Par mazēkas būvniecību Salas pagastā
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi E.G., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada 19.
jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut būvēt mazēku (malkas šķūnīšus) uz Salas novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ošānu ielā 13, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, nav
pieslēgta centralizētai apkurei;
2) dzīvokļos ir ierīkotas individuālās (malkas) apkures sistēmas, līdz ar to nepieciešamas malkas
novietnes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut E.G., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, būvēt mazēku uz Salas novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0115.
2. Būvējot mazēku ievērot sekojošus nosacījumus:
2.1. mazēkas gabarīti 3x4 m;
2.2. mazēkas būvējamas koka konstrukcijās ar dēļu apšuvumu;
2.3. jumts vienslīps ar slīpumu 30º;
2.4. jumta segums visai mazēku rindai vienots ( pēc būvētāju ieskatiem);
2.5. mazēku novietojums un vienas līnijas, saskaņā ar pielikumu-novietnes plānu;
2.6. mazēkas būvniecība saskaņojama ar nekustamo īpašumu speciālisti Ingrīdu Gādmani.
3. Atļauja derīga līdz 2018.gada 26.jūlijam.
11.
Lēmums Nr.234
Par nekustamā īpašuma „Almas” Sēlpils pagastā, sadalīšanu
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi K.E., deklarētā dzīvesvietas adrese svītrots, 2017.gada
18.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Almas ”, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, kadastra numurs svītrots, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu svītrots platībā 4,9
ha, un svītrots platībā 1,1 ha, zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un zemes lietošanas
mērķus.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Almas”, Sēlpils pagastā, Salas
novadā, sastāv no trijām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem svītrots (platība 2,7
ha), svītrots (platība 4,9 ha) un svītrots (platība 1,1 ha). Šādai nekustamā īpašuma sadalīšanai nav
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļā noteikts, ka “pamatojoties
uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā
īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 1.panta 14.punktā noteikts, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.”
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktā noteikts, ka “lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.”
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada
dome NOLEMJ:
1.Atļaut K.E. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo
īpašumu „Almas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra numurs svītrots.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 4,9 ha, jaunu
nosaukumu „Liepiņas”, Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101);
3. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu svītrots, platība 1,1 ha, jaunu
nosaukumu „Maijpuķītes”, Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis -lauksaimniecība
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101).
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12.
Lēmums Nr.235
Par īres līguma pagarināšanu
(I.Sproģe, I.Gādmane)
Salas novada dome ir izskatījusi S.Z., personas kods svītrots, 2017.gada 1.jūnija iesniegumu
ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Biržu ielā svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas
novadā, īri noslēgts ar S.Z. līdz 2017.gada 30.aprīlim;
2) S.Z. ir parāds SIA “Vīgants” par sniegtajiem pakalpojumiem svītrots EUR apmērā (uz
01.07.2017.)
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres
līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.Z., personas kods svītrots, par dzīvojamās telpas
Biržu ielā svītrots, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
13.
Lēmums Nr.236
Par īres līguma izbeigšanu
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi J.J., personas kods svītrots, deklarētā dzīvesvieta svītrots,
2017.gada 11.jūnija iesniegumu ar lūgumu izbeigt īres tiesības dzīvoklim svītrots, Salas pagastā,
Salas novadā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
1) dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamās telpas svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, īri ar
J.J. noslēgts līdz 2017.gada 31.decembrim;
2) minētajā dzīvoklī nav deklarēta dzīvesvieta citām personām;
3) J.J. ir parāds par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, svītrots EUR apmērā
(uz 01.07.2017.)
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otrā daļa nosaka, ka “šis likums reglamentē
dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir
dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu
tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtību.”
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.panta pirmajā daļā noteikts, ka “Dzīvojamās telpas
īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie
ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš
rakstveidā brīdinot izīrētāju.”
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otro daļu, 27.panta pirmo daļu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 31.jūliju izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, Salas pagastā, Salas
novadā ar J.J., personas kods svītrots.
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2. J.J. nomaksāt SIA “Vīgants” parādu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu
14.
Lēmums Nr.237
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi I.B., personas kods svītrots, 2017.gada 5.jūlija iesniegumu
ar lūgumu piešķirt dzīvokli.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts:
Informācija par personu (personas dati) nav izpaužami.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punktā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: “personas, kurām saskaņā ar likumu
“Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās
telpas un ja tās ir:
a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,
b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs
bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai
maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti,
c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes
noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās
dzīvojamās telpas”.
2017.gada 20.jūlija Attīstības un tautsaimniecības lomitejas sēdē tika nolemts piedāvāt I.B.
īrēt dzīvokli svītrots, Salas pagastā, Salas novadā. I.B. ir piekritusi īrēt minēto dzīvokli.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas
1.punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā attīstības un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija
sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I.B., personas kods svītrots, dzīvokli svītrots, Salas pagastā, Salas novadā, un noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
15.
Lēmums Nr.238
Par Salas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
(I.Sproģe)
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ziņo, ka Salas novada pašvaldībā saņemti 8 (astoņi)
novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi.
Visi pieteiktie vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 6.panta prasībām.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma
10.panta otrajā daļā noteikts, ka “Par katru kandidātu balso atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie
kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.”
Tiek izdarīts balsojums par Gata Baloža kandidatūru:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns)
PRET – nav
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Ingūnas Rēķes kandidatūru:
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PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns)
PRET – nav
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Mārtiņa Akmentiņa kandidatūru:
PAR – 6 (Irēna Sproģe, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns)
PRET – 1 (Sandra Kaņepa)
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Ritas Šķipares kandidatūru:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns)
PRET – nav
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Pārslas Stirnas kandidatūru:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns)
PRET – nav
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Vitas Šatohinas kandidatūru:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns)
PRET – nav
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Ivetas Martinsones kandidatūru:
PAR – 1 (Sandra kaņepa)
PRET – 6 (Irēna Sproģe, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns)
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par Janīnas Kokinas kandidatūru:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns)
PRET – nav
ATTURAS – nav
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa
komisiju likuma 10.panta otro daļu, ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Salas novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēt:
1.1. Gati Balodi, personas kods svītrots;
1.2. Ingūnu Rēķi, personas kods svītrots;
1.3. Mārtiņu Akmentiņu, personas kods svītrots;
1.4. Ritu Šķipari, personas kods svītrots;
1.5. Pārslu Stirnu, personas kods svītrots;
1.6. Vitu Šatohinu, personas kods svītrots;
1.7. Janīnu Kokinu, personas kods svītrots
16.
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Lēmums Nr.239
Par Iepirkumu komisijas izveidošanu
(I.Sproģe)
Publisko iepirkumu likuma 24.pants nosaka:
“24. pants. Iepirkuma komisijas izveide
(1) Šā likuma 8. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minēto iepirkuma procedūru
veikšanai un šā likuma 9. un 10. pantā minēto iepirkumu veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma
komisiju. Komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem
publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts
amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un
publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības
iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt
attiecīgus līgumus, — vai šā soda izpilde ir beigusies. Lai pārliecinātos par iepriekš minēto,
pasūtītājs iegūst informāciju publikāciju vadības sistēmā.
(2) Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā
pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, pasūtītājs nodrošina, lai šī
komisija būtu kompetenta jomā, kurā tiks slēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma komisija, pildot savus
pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.
(3) Pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā. Ja iepirkuma paredzamā
līgumcena ir lielāka par 1 000 000 euro, pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz piecu locekļu
sastāvā.”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Iepirkumu komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā.
2. Iepirkumu komisijas sastāvā ievēlēt:
2.1. komisijas priekšsēdētāja – Agnese KARASEVA, juriste;
2.2. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Aivars SAVICKIS, datortīklu administrators;
2.3. komisijas locekle – sekretāre - Kristīne JUCĪTE, finansiste;
2.4. komisijas locekļi:
2.3.1. Līga KRIŠKIJĀNE, lietvede;
2.3.2. Maija BATARAGA – VILKA, Salas KN direktore.
17.
Lēmums Nr.240
Par Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Iepirkumu komisijas nolikumu (pielikumā uz 3 lp.).
18.
Lēmums Nr.241
Par Lauksaimniecības komisijas izveidošanu
(I.Sproģe)
1.lēmumprojekts:
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,
atklāti balsojot:
PAR –
PRET –
ATTURAS –
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Lauksaimniecības komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā.
2. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Juri Balodīti - deputātu
3. Par komisijas locekļiem ievēlēt
3.1. Andri Bārzdiņu – Salas novada iedzīvotāju
3.2. Valentīnu Stoleri – SIA “Vīgants” daiļdārznieci
Deputāts Egīls Rušiņš izvirza komisijas locekļa amatam savu kandidatūru un piedāvā
šādu lēmumprojektu:
2.lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,
atklāti balsojot:
PAR –
PRET –
ATTURAS –
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Lauksaimniecības komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā.
2. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Juri Balodīti - deputātu
3. Par komisijas locekļiem ievēlēt
3.1. Egīlu Rušiņu – deputātu
3.2. Valentīnu Stoleri – SIA “Vīgants” daiļdārznieci
Tiek izdarīts balsojums par 1.lēmumprojektu:
PAR – 6 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns)
PRET- 1 ( Egīls Rušiņš)
ATTURAS – nav
Tiek izdarīts balsojums par 2.lēmumprojektu:
PAR – 1 (Egīls Rušiņš)
PRET- 6 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Ēvalds
Stalidzāns)
ATTURAS – nav
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija
Pazuha, Ēvalds Stalidzāns), PRET- 1 ( Egīls Rušiņš), ATTURAS – nav, Salas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Lauksaimniecības komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā.
2. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Juri Balodīti - deputātu
3. Par komisijas locekļiem ievēlēt
3.1. Andri Bārzdiņu – Salas novada iedzīvotāju
3.2. Valentīnu Stoleri – SIA “Vīgants” daiļdārznieci

19.
Lēmums Nr.242
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Par Lauksaimniecības komisijas nolikuma apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Lauksaimniecības komisijas nolikumu (pielikumā uz 1 lp.).

20.
Lēmums Nr.243
Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikumu
(pielikumā uz 1 lp.).
21.
Lēmums Nr.244
Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas iecelšanu
amatā
(I.Sproģe)
Ar 2017.gada 10.jūliju Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Zanda
Daņilova atrodas ilgstošā prombūtnē.
Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.pantu, dzimtsarakstu nodaļas
amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju un par to var būt persona, kas ir
Latvijas pilsonis, sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu, ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību tiesību zinātnē, prot valsts valodu.
Salas novada pašvaldība tika nosūtījusi Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam
vēstuli ar lūgumu saskaņot Agnese Karasevas kandidatūru iecelšanai Salas novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietniece vietas izpildītājas amatā uz Z.Daņilovas prombūtnes laiku. Agnese
Karasevas kandidatūra atbilst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešās daļas
noteiktajām prasībām dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai.
2017.gada 24.jūlijā tika saņemta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktores
S.Saukumas – Laimeres vēstule Nr.16.2-3/1440 no 21.07.2017. par to, ka viņa atbalsta Agnese
Karasevas iecelšanu Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas
amatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 9.punktu, Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas likuma 12.pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Agnesi Karasevu, personas kods svītrots, Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces vietas izpildītājas amatā ar 2017.gada 27.jūliju uz Zandas Daņilovas prombūtnes laiku.
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22.
Lēmums Nr.245
Par deputātes K.Kačanovas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
(I.Sproģe)
Salas novada dome ir izskatījusi domes deputātes Kristīnes Kačanovas 2017.gada 24.jūlija
personīgo iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu sakarā ar to, ka darba devējs ir atteicis amatu
savienošanu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe,
Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Salas novada domes deputātes Kristīnes Kačanovas pilnvaras pirms termiņa ar šā lēmuma
pieņemšanas dienu.
2. Atbrīvot Kristīni Kačanovu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas
komisijas locekļa amata.
23.
Lēmums Nr.246
Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā
(I.Sproģe)
Ņemot vērā, ka deputāte Kristīne Kačanova ir atbrīvota no Darījumu ar lauksaimniecības
zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas locekļa amata, ir nepieciešams ievēlēt jaunu komisijas
locekli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,
2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 16.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe, Pēteris Krastiņš, Inga
Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – 1 (Sandra Kaņepa), ATTURAS –
nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt deputātu Egīlu Rušiņu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas
komisijas locekli.
Nākošā kārtējā domes sēde 2017.gada 31.augustā.
Sēdi slēdz: plkst.14.45
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

I.Sproģe

/personiskais paraksts/

I.Rēķe

16

28.07.2017.

28.07.2017.

