Pieľemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.16
Salaspilī,

2010. gada 28.jūlijā

Nr. Lēmuma nosaukums
Par pieľemto lēmumu izpildi
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
Par saistošo noteikumu Nr.24/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
Par Salaspils novada pašvaldības 2009.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu
Par Salaspils novada domes darbinieku vienotās atalgojuma sistēmas ieviešanu
Par balvu izglītībā “Gada skolotājs “
Par grozījumiem domes lēmumā “Par pašvaldības īpašumā esošo nomājamo ēku, būvju
(vai to daļu) saraksta, nomas termiľu un minimālās nomas cenas apstiprināšanu”
Par īres termiľa pagarināšanu Dainai Božei
Par īres termiľa pagarināšanu Igoram Kudinam
Par īres termiľa pagarināšanu Dacei Prikľai
Par īres termiľa pagarināšanu Ligitai Strādniecei
Par īres termiľa pagarināšanu Raimondam Laškopam
Par īres termiľa pagarināšanu Ludmilai Kiseļovai
Par īres termiľa pagarināšanu Baibai Ķīlei
Par īres termiľa pagarināšanu Olgai Samuilovai
Par īres termiľa pagarināšanu Lilitai Zakrevskai
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Igoram Kudinam
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ļubovai Kostjuľičevai
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Krustkalni”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Cepļukalni”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Šauriľam un nodošanu nomā
Par SIA „Santehnikas resursi” iesnieguma izskatīšanu
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Zīļu ielā 5a
Par detālplānojuma „Nekustāmā īpašumā „Rūķi” detālplānojums” apstiprināšanu un
saistošo noteikumu Nr.25/2010 izdošanu
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.16

2010. gada 28.jūlijā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieľemto lēmumu izpildi.
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils
novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par Salaspils novada pašvaldības 2009.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu.
5. Par Salaspils novada domes darbinieku vienotās atalgojuma sistēmas ieviešanu.
6. Par balvu izglītībā “Gada skolotājs“
7. Par grozījumiem domes lēmumā “Par pašvaldības īpašumā esošo nomājamo ēku,
būvju (vai to daļu) saraksta, nomas termiľu un minimālās nomas cenas
apstiprināšanu”
8. Par īres termiľa pagarināšanu Dainai Božei.
9. Par īres termiľa pagarināšanu Igoram Kudinam.
10. Par īres termiľa pagarināšanu Dacei Prikľai.
11. Par īres termiľa pagarināšanu Ligitai Strādniecei.
12. Par īres termiľa pagarināšanu Raimondam Laškopam.
13. Par īres termiľa pagarināšanu Ludmilai Kiseļovai.
14. Par īres termiľa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
15. Par īres termiľa pagarināšanu Olgai Samuilovai.
16. Par īres termiľa pagarināšanu Lilitai Zakrevskai.
17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Igoram Kudinam.
18. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ļubovai Kostjuľičevai.
19. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Krustkalni”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā
20. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Cepļukalni”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā.
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Šauriľam un nodošanu nomā.
22. Par SIA „Santehnikas resursi” iesnieguma izskatīšanu.
23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Zīļu ielā 5a.
24. Par detālplānojuma „Nekustamā īpašumā „Rūķi” detālplānojums” apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – D.Tenisone
Piedalās: deputāti – M.Rogals, L.Fedorkova, K.Brunovskis, V.Circenis, Ē.Miķelsons,
S.Pivore, J.Putniľš, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, , V.Kalniľa, G.Volodins, V.Upmane,
A.Svilāns; M.Caune.

Izpilddirektors A.Jaunkalns, juriste L.Puķe.
Sēdē nepiedalās – Z.Rimša (atvaļinājumā), J.Rižkova (atvaļinājumā).
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādu jautājumu:
- Par detālplānojuma „Nekustāmā īpašumā „Rūķi” detālplānojums” apstiprināšanu un
saistošo noteikumu izdošanu.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
atbalstīt R.Čudara priekšlikumu par darba kārtības papildināšanu.
R.Čudars ierosina noteikt debašu reglamentu.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (vis klātesošie deputāti), pret – nav, atturas nav,
nolemj:
- Noteikt uzstāšanās laiku debatēs – 3 minūtes vienā reizē;
- Debatēs runātājs var uzstāties ne vairāk kā 2 reizes.
1.§
Par pieņemto lēmumu izpildi
Ziľo A.Jaunkalns.
Ziľojums pieľemts zināšanai.
2.§
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
Lai veiktu apmaksu par izpildītajiem darbiem, kuri nebija atsevišķi plānoti sastādot
budžetu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un uz Finanšu komitejas (09.07.2010. Prot.nr.15 un
23.07.2010. Prot.nr.16) atzinumiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm - par (visi klātesošie
deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apmaksāt Ls 50,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Mākslinieku un pašdarbnieku atbalstīšana (kultūras projekti)”, kods 2279 –
līdzfinansējums Haralda Klipa dalībai simfonisko orķestru festivālā „NBJOT
Baltikum” Vācijā no 21.-27.jūlijam.
2. Apmaksāt Ls 40,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Līdzfinansējums nometľu organizēšanai”, kods 2279 – līdzfinansējums Haraldam
Klipam dalībai Rīgas rajona Jauniešu orķestra nometnē no 14.līdz 18.jūlijam.
3. Apmaksāt Ls 100,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku nodrošināšana”, kods 2279 –
25 grāmatu „HELP for visitor to the song and dance celebration” iegādei.
4. Apmaksāt Ls 250,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Citi pasākumi”, kods 2279 – līdzfinansējums Sporta biedrības BK Salaspils
organizētajam „Ghetto Basket” Latvijas tūres posmam Salaspilī.
5. Apmaksāt Ls 50,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana”, kods 2279 – Igoram Sokolovam dalībai Eiropas
Čempionātā vieglatlētikā Barselonā.

6. Apmaksāt Ls 50,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana”, kods 2279 – Aināram Vaičulēnam dalībai Eiropas
Čempionātā vieglatlētikā Barselonā.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.24/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2).punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
4.§
Par Salaspils novada pašvaldības 2009.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 69.panta 1.daļas
7.punkta un 74.pantu, 17.01.2006. MK noteikumi Nr.44 “Noteikumi par gada publiskā
pārskata saturu un to sagatavošanas kārtību”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (visi
klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
apstiprināt Salaspils novada domes 2009.gada Publisko pārskatu (pielikums Nr.2).
5.§
Par Salaspils novada domes darbinieku vienotās atalgojuma sistēmas ieviešanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 11. pantu, 22.12.2009 MK noteikumu Nr.1651 ar grozījumiem (MK
13.07.2010. noteikumi Nr.633) „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas
kārtību” II1.nodaļā noteikto kārtību, atbilstoši amatu klasifikācijas sistēmai, kas noteikta ar
01.06.2010. MK noteikumiem Nr.500 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"
tika veikta Salaspils novada domes darbinieku novērtēšana un amata algu likmes
noteikšana.
Nosakot amata algu likmes, tika noteikta darbinieku amatiem atbilstošā mēnešalgu
grupa un tām atbilstošā mēnešalgu maksimālais apmērs.
Tika veikts darbinieku
kvalifikācijas novērtējums un noteikta darbinieku
kvalifikācijas pakāpe, atbilstoši darba kvalitātes novērtējumam (Darbinieku darbības un tās
rezultātu novērtēšanas veidlapa) un darbinieka nostrādātajam laikam pašvaldības
institūcijās. Tā kā MK noteikumos Nr.1651 noteiktā norma par darbinieku kvalifikācijas
pakāpi neattiecas uz pašvaldības darbiniekiem, tiek ieteikts darbiniekiem, kuriem šī
iemesla dēļ pēc novērtējuma noteikta samazināta darba algas likme, saglabāt esošo amata
algas likmi, ievērojot atbilstošās mēnešalgu grupas maksimālo apmēru. Darba algas likmi
saglabā darbiniekiem, kuri nav sodīti par darba administratīvajiem pārkāpumiem pēdējā
gada laikā.
Nosakot darba algas likmes Salaspils novada Sociālā dienesta darbiniekiem, tika
ľemts vērā 2010.gada 28.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdē (prot. Nr.14 1.§) izteiktais
priekšlikums par atalgojuma palielināšanu Sociālā dienesta darbiniekiem, kas nodarbojas
ar sociālo aprūpi un sociālās palīdzības sniegšanu, ľemot vērā palielināto darba apjomu.

Veicot darbinieku novērtējumu, ľemot vērā reālo darbinieku noslodzi, atsevišķiem
domes administrācijas darbiniekiem (mežsargs, uzskaitvedis) tika mainīta slodze,
saglabājot darba samaksu esošajā līmenī.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 11. pantu, 22.12.2009 MK noteikumiem Nr.1651 ar 13.07.2010
grozījumiem „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, atbilstoši amatu
klasifikācijas sistēmai, kas noteikta ar 01.06.2010. MK noteikumiem Nr.500 "Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs" un ľemot vērā Finanšu komitejas
22.07.2010.atzinumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav,
atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Salaspils novada domes darbinieku amatu algu likmes (Pielikums
Nr.3).
2. Noteikt, ka 1.punktā minētās darba algu likmes tiek ievestas ar 1.09.2010.
6.§
Par balvu izglītībā “Gada skolotājs “
Saľemti 11 pieteikumi uz balvu izglītībā “Gada skolotājs”. Ľemot vērā Salaspils
novada domes budžeta noteikumus un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
jautājumu komitejas 2010. gada 19. maija atzinuma (prot. Nr.11, § 4.), pamatojoties uz
2007.gada 11.aprīlī Salaspils novada domes apstiprinātā Nolikuma par Salaspils novada
balvu izglītībā “Gada skolotājs” 4. daļas 2. punktu (prot. Nr.8. §12), atklāti balsojot ar 15
balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt balvu “Gada skolotājs” 2010.gadā šādiem pedagogiem:
- Lienei Zemītei- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes PII
“Ritenītis” pedagoģei;
- Aleksandrai Sergejevai- Salaspils 2. vidusskolas pedagoģei;
- Ilzei Stelpei- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes PII
“Atvasīte” pedagoģei;
- Svetlanai Poļivikovai- Salaspils 2. vidusskolas pedagoģei;
- Hristīnai Kostjukai- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
PII “Saulīte” pedagoģei;
- Evitai Pauriņai- Salaspils 1. vidusskolas pedagoģei;
- Andai Zelčai- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Saime” pedagoģei;
- Ingai Grimai- Salaspils 1. vidusskolas pedagoģei;
- Gundegai Neiburgai- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Daugaviľa ” pedagoģei;
- Evijai Mitkus- Salaspils mūzikas un mākslu skolas pedagoģei;
- Inesei Kurčavenko- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Jāľtārpiľš ” pedagoģei
2. Uzdot Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļai organizēt svinīgu
balvas pasniegšanu 2010. gada 27.augustā Pedagogu augusta konferences laikā.

7.§
Par grozījumiem domes lēmumā “Par pašvaldības īpašumā esošo nomājamo ēku,
būvju (vai to daļu) saraksta, nomas termiņu un minimālās nomas cenas
apstiprināšanu”
Papildināt domes lēmuma “Par pašvaldības īpašumā esošo nomājamo ēku, būvju
(vai to daļu) saraksta, nomas termiľu un minimālās nomas maksas apstiprināšanu”:
- pielikumu Nr.12 – iznomājamo ēku, būvju (vai to daļu), kas var tikt nodotas
nomā sarakstu ar šādu nomas objektu – „izglītības iestāžu mācību telpas”;
- 3.punktu ar jaunu 3.12.punktu šādā redakcijā:
„3.12. izglītības iestāžu mācību telpas, izľemot sporta izglītības iestāžu zāles – Ls
1.50 par telpu līdz 35 kv.m. par vienu nodarbību stundu, Ls 3 par telpu lielāku par
35 kv.m. par vienu nodarbību stundu”.
8.§
Par īres termiņa pagarināšanu Dainai Božei
Pagarināt Dainai Božei (ģim. sast. – 3 cilv. – īrniece, vīrs, meita) dzīvojamo telpu
Raiľa ielā 17a – 2, Salaspilī īres termiľu uz 1 gadu no 01.08.2010. līdz 31.07.2011.

9.§
Par īres termiņa pagarināšanu Igoram Kudinam
Pagarināt Igoram Kudinam (ģim. sast.-1 cilv.-īrnieks) dzīvojamo telpu Skolas ielā 7417, Salaspilī īres termiľu uz 1 mēnesi no 15.07.2010. līdz 14.08.2010.
10.§
Par īres termiņa pagarināšanu Dacei Prikņai
Pagarināt Dacei Prikľai (ģim. sast. – 4 cilv. – īrniece, vīrs, meita, dēls) dzīvojamo telpu
Raiľa ielā 17a –4, Salaspilī īres termiľu uz laiku no 01.08.2010. līdz 31.07.2011.
11.§
Par īres termiņa pagarināšanu Ligitai Strādniecei
Pagarināt Ligitai Strādniecei (ģim. sast. – 2 cilv. – īrniece, vīrs) dzīvojamo telpu Raiľa
ielā 17a –15, Salaspilī īres termiľu uz 1 gadu no 01.08.2010. līdz 31.07.2011.

12.§
Par īres termiņa pagarināšanu Raimondam Laškopam

Pagarināt Raimondam Laškopam (ģim. sast. – 2 cilv. – īrnieks, dēls) dzīvojamo telpu
Raiľa ielā 17a – 16, Salaspilī īres termiľu uz 6 mēnešiem no 01.08.2010. līdz
31.01.2011.

13.§
Par īres termiņa pagarināšanu Ludmilai Kiseļovai
Pagarināt Ludmilai Kiseļovai (ģim. sast. – 2 cilv. – īrniece, dēls) dzīvojamo telpu
Raiľa ielā 17a – 23, Salaspilī īres termiľu uz 6 mēnešiem no 31.07.2010.līdz
31.01.2011.
14.§
Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei
Pagarināt Baibai Ķīlei (ģim. sast. – 4 cilv.- īrniece, meita, meita, mazdēls) dzīvojamo
telpu īres termiľu Sociālās palīdzības namā Salaspilī, Skolas ielā 7 – 421 uz 6
mēnešiem no 05.07.2010. līdz 04.01.2011.
15.§
Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Samuilovai
Pagarināt Olgai Samuilovai (ģim. sast. – 3 cilv. – īrniece, vīrs, meita) dzīvojamo telpu
Raiľa ielā 17a – 14, Salaspilī īres termiľu uz 1 gadu no 01.08.2010. līdz 31.07.2011.
16.§
Par īres termiņa pagarināšanu Lilitai Zakrevskai
Pagarināt Lilitai Zakrevskai (ģim. sast. – 4 cilv. – īrniece, vīrs, dēls, meita) dzīvojamo
telpu Raiľa ielā 17a – 19, Salaspilī īres termiľu uz 1 gadu no 01.08.2010. līdz
31.07.2011.
17.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Igoram Kudinam
Izīrēt Igoram Kudinam (ģim. sast. – 1 cilv. – īrnieks) dzīvojamo telpu m.”Gausiľi-2”dz.1,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā, (1 ist., kop.pl.28,00 m2).

18.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ļubovai Kostjuņičevai
Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.102, Kalnu iela 7, Salaspilī, īrniece
Ļubova Kostjuľičeva, (ģim. sast.- 3 cilv., - īrniece, meita, mazmeita) uz 6 mēnešiem no
02.09.2010. līdz 01.03.2011.
19.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Krustkalni”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā
1. Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 008 0056 un
ēkām, kas atrodas uz šī zemesgabala – „KRUSTKALNI”, SALASPILS PAGASTS,
SALASPILS NOVADS;
2. Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu adresātiem – Mārim Krautmanim
(„Krustkalni”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2121) un Kristīnei
Sadovskai („Krustkalni”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2121), Valsts

zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļai un Adrešu
reģistram.

20.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Cepļukalni”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā
1. Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 008 0094 un
ēkām, kas atrodas uz šī nekustamā īpašuma – „CEPĻUKALNI”, SALASPILS
PAGASTS, SALASPILS NOVADS;
2. Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu adresātiem – Edvīnam Lindem
(„Cepļukalni”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2121) un Valdim Vegneram
(Mednieku iela 10-1, Ogre, Ogres novads, LV-5001), Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļai un Adrešu reģistram.
21.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Šauriņam un nodošanu nomā
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jurim Šauriľam uz lietošanā piešķirto zemi Līvzemes
ielā 25 k-3-149, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.003ha platībā.
22.§
Par SIA „Santehnikas resursi” iesnieguma izskatīšanu
1. Pagarināt 2009.gada 15.septembrī noslēgtā Zemes nomas līguma darbības
termiľu uz 1 (vienu) gadu – līdz 31.07.2011.
2. Noteikt, ka pārējie līguma punkti paliek nemainīgi.
3. Uzdot Salapils novada domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam 1 (viena) mēneša
laikā sagatavot grozījumus 15.09.2009. Zemes nomas līgumā Nr.595,
atbilstoši šī lēmuma 1.punktam un izmaiľām normatīvajos aktos, kas
reglamentē pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanu;
4. Administratīvai daļai lēmumu nosūtīt iesniedzējam – SIA „Santehnikas
resursi”, Vestienas ielā 2, Rīgā, LV-1035.
23.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Zīļu ielā 5a
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspilī,
Zīļu ielā 5A.
24.§
Par detālplānojuma „Nekustāmā īpašumā „Rūķi” detālplānojums” apstiprināšanu
un saistošo noteikumu Nr.25/2010 izdošanu
1. Apstiprināt detālplānojuma „Nekustamā īpašuma “Rūķi” detālplānojums” galīgo
redakciju.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.25/2010 „Nekustamā īpašuma “Rūķi”
detālplānojums”.
3. Uzdot īpašniekam izpildīt detālplānojuma realizācijas kārtību.

4. Noteikt, ka apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.25/2010 „Nekustamā īpašuma
“Rūķi” detālplānojums” ir Salaspils novada Teritorijas plānojuma neatľemama
sastāvdaļa.

