Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.18
Salaspilī,
Nr.
1.
2.
3.

2010. gada 11.augustā

Lēmuma nosaukums
Par pieņemto lēmumu izpildi
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
Par saistošo noteikumu Nr.28/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
4. Par projekta „Speciālistu piesaiste vides aizsardzības jautājumu risināšanai
Salaspils novada pašvaldībā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam
5. Par īres termiņa pagarināšanu Anitai Bikovai.
6. Par īres termiņa pagarināšanu Ingvildai Ķebei
7. Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
8. Par īres termiņa pagarināšanu Tatjanai Mihaļonokai.
9. Par īres termiņa pagarināšanu Sandrai Strādniecei.
10. Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Trepšai.
11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Sintijai Šakinai.
12. Par lietošanas mērķu un adrešu piešķiršanu noteikšanu.
13. Par Tatjanas Žukovskas iesnieguma izskatīšanu, Salaspils novada domes
12.08.2009. lēmuma atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.
14. Par Alekseja Gončarova un Sigutes Gončarovas iesnieguma izskatīšanu un
grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 27.05.2009. domes lēmumā „Par
Ludmilas Gurskas iesnieguma izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu 09.02.2006.
noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.543”.
15. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem
īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
16. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
17. Par detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
18. Par paredzētās darbības akceptu autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma
„Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecību
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
20. Par S.Škurko iesnieguma izskatīšanu
21. Par sarunu procedūras „Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar
sabiedrisko transportu Salaspils novadā 2010./2011. mācību gadā” izsludināšanu
22. Par projekta „Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība
Salaspils novadā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam
23. Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas
rekonstrukcijai” izsludināšanu.

S AL A S PI L S N O V A D A D O M E
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.18

2010. gada 11.augustā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto 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 projekta „Speciālistu piesaiste vides aizsardzības jautājumu risināšanai
Salaspils novada pašvaldībā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam.
5. Par īres termiņa pagarināšanu Anitai Bikovai.
6. Par īres termiņa pagarināšanu Ingvildai Ķebei
7. Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
8. Par īres termiņa pagarināšanu Tatjanai Mihaļonokai.
9. Par īres termiņa pagarināšanu Sandrai Strādniecei.
10. Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Trepšai.
11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Sintijai Šakinai.
12. Par lietošanas mērķu un adrešu piešķiršanu noteikšanu.
13. Par Tatjanas Žukovskas iesnieguma izskatīšanu, Salaspils novada domes
12.08.2009. lēmuma atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.
14. Par Alekseja Gončarova un Sigutes Gončarovas iesnieguma izskatīšanu un
grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 27.05.2009. domes lēmumā „Par
Ludmilas Gurskas iesnieguma izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu 09.02.2006.
noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.543”.
15. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem
īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
16. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
17. Par detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
18. Par paredzētās darbības akceptu autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma
„Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecību.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – J.Putniņš, M.Rogals, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore, J.Rižkova,
A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, G.Volodins, V.Upmane, A.Svilāns; M.Caune.
Izpilddirektors A.Jaunkalns, padomniece juridiskos jautājumos Ie.Miļūna.
Sēdē nepiedalās – K.Brunovskis (izbraucis ārzemēs), V.Circenis (izbraucis ārzemēs),
Z.Rimša (atvaļinājumā).

R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
-

- Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu.
Par S.Škurko iesnieguma izskatīšanu.
Par sarunu procedūras „Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar
sabiedrisko transportu Salaspils novadā 2010./2011. mācību gadā” izsludināšanu.
Par projekta „Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība
Salaspils novadā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam.
Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas
rekonstrukcijai” izsludināšanu.

Atklāti balsojot ar 14 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 14 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
Ziņo A.Jaunkalns.
Ziņojums pieņemts 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 (06.08.2010. Prot.Nr.17)
atzinumiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas
nav, nolemj:
1. Apmaksāt Ls 1000,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”, kods 2279
– divu reklāmas stabu uzstādīšanai Meža un Briežu ielās.
2. Apmaksāt Ls 804,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”, kods 2279
– līdzfinansējums 50% apmērā trotuāra remonta izdevumu segšanai Skolas 7/3
dzīvojamās mājas pagalmā.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.28/2010 “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 14 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:

apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
4.§
Par projekta „Speciālista piesaiste vides aizsardzības jautājumu risināšanai Salaspils
novada pašvaldībā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam
Vārdu dod A.Svilānam:
– ierosina iekļaut Vides inženiera amatā aprakstā pienākumus, kas saistīti ar dabas
aizsardzības jautājumiem.
No š.g. 1.jūlija līdz 12.augustam Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina iesniegt
projekta iesniegumus projektu ierobežotas atlases konkursā Eiropas Sociālā fonda
finansējumam darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību
administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu
speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados).
Projekta iesniedzējs var būt plānošanas reģioni un pašvaldības.
Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums (turpmāk –
finansējums) ir 2 550 000 lati. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija
noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem"” 1.pielikumu „Projekta iesniedzējam pieejamais attiecināmo izmaksu
maksimālais apjoms” Salaspils novadam maksimāli pieejamais finansējums ir 21 000,00
latu.. Projektu 100 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas
Sociālais fonds.
Pamatojoties uz Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2010.gada
4.augusta atzinumu (protokols Nr. 20 §15) un Finanšu komitejas 2010.gada 6.augusta
atzinumu, atklāti balsojot ar 14 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Iesniegt projektu „Speciālista piesaiste vides aizsardzības jautājumu risināšanai
Salaspils novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Projektu) ierobežotas atlases konkursā
Eiropas Sociālā fonda finansējumam darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” ar paredzamo attiecināmo izmaksu apmēru Ls
21 000,00.
2. Ar 2010.gada 1.novembri izveidot jaunu pilnas slodzes Vides inženiera štata vietu,
profesijas klasifikācijas kods 2422 09, algas likme 580,- Ls par slodzi, Salaspils novada
domes Administrācijas Attīstības daļā, paredzot štata vietas saglabāšanu vismaz 12
mēnešus pēc Projekta pabeigšanas.
3. Lēmuma 2.punktā minētās štata vietas amata aprakstu apstiprināt Domes
izpilddirektoram līdz 2010.gada 12.augustam.
4. Projekta iesnieguma sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem"” un iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
līdz 2010.gada 12.augustam (ieskaitot) uzdot Attīstības daļai.
5. Projekta apstiprināšanas gadījumā Domes izpilddirektoram izveidot atlases komisiju un
veikt pretendentu uz Vides inženiera vietu atlasi atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada

8.jūnija noteikumu Nr.523 un Vienošanās par finansējuma saņemšanu no Eiropas
Sociālā fonda nosacījumiem.
5.§
Par īres termiņa pagarināšanu Anitai Bikovai.

1. Pagarināt Anitai Bikovai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a-18, Salaspilī īres termiņu
uz 6 mēnešiem no 01.08.2010. līdz 31.01.2011.
6.§
Par īres termiņa pagarināšanu Ingvildai Ķebei
1. Pagarināt Ingvildai Ķebei dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 3, Salaspilī īres termiņu
uz 1 gadu no 01.08.2010. līdz 31.07.2011.
7.§
Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
1. Atteikt turpmāk izīrēt Jurijam Loščiņinam dzīvojamo telpu Salaspilī, Skolas ielā 7
– 542.

8.§
Par īres termiņa pagarināšanu Tatjanai Mihaļonokai.
1. Pagarināt Tatjanai Mihaļonokai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 8, Salaspilī īres
termiņu uz laiku no 01.08.2010. līdz 31. 07.2011.
9.§
Par īres termiņa pagarināšanu Sandrai Strādniecei.
1. Pagarināt Sandrai Strādniecei dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a –11, Salaspilī īres
termiņu uz 3 mēnešiem no 01.08.2010. līdz 30.10.2010.
10.§
Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Trepšai.
1. Pagarināt Vijai Trepšaidzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 1, Salaspilī īres termiņu uz
3 mēnešiem no 01.08.2010. līdz 30.10.2010.
11.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Sintijai Šakinai.
1. Izīrēt Sintijai Šakinai dzīvojamo telpu Nr.422, Skolas ielā 7, Salaspils novadā (1
ist., kop.pl. 18,29 m2) uz 6 mēnešiem no 01.09.2010. līdz 28.02.2011.

12.§
Par lietošanas mērķu un adrešu piešķiršanu noteikšanu.
1. Noteikt zemes lietošanas mērķus un piešķirt adreses šādām zemes
vienībām:
1.1.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0005 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Budeskalnu iela 18A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.2.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0006 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Smilgu iela 1A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.3.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0007 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Budeskalnu iela 52A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.4.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0008 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Meldru iela 77A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.5.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0009 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Meldru iela 86A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.6.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0010 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Meldru iela 20A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.7.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0011 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Meldru iela 17A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.8.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 0012 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi
Meldru iela 39A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.9.zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 001 00135 noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0201 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība) un piešķirt adresi Smilgu iela 31A, Salaspils pilsēta,
Salaspils novads;
1.10.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 001 0014, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8011 002 0002 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt
adresi Rīgas iela 59A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.11.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 004 0119, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8011 002 0002 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt
adresi Lapu iela 2A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.12.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 004 0118, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8011 002 0002 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0701 (Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve) un piešķirt adresi Līvzemes iela 14A, Salaspils pilsēta, Salaspils
novads;
1.13.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 004 0120, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8011 002 0002 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt
adresi Lapu iela 4A, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;

1.14.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8011 003 0116 visā tā sastāvā
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 003 0116 un zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8011 003 0298), noteikt zemes lietošanas mērķi –
1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā) un piešķirt adresi Dienvidu iela, Salaspils pilsēta,
Salaspils novads;
1.15.
zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 003 0288 noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0901 (Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve) un piešķirt
adresi Miera iela 30 k-2, Salaspils pilsēta, Salaspils novads;
1.16.
zemes vienībai ar kadastra Nr.8011 004 0447 noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0702 (Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve) un piešķirt adresi Nometņu iela 3 k-3, Salaspils pilsēta, Salaspils
novads;
1.17.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8011 004 0915 visā tā sastāvā
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 004 0106 un zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8011 004 0915), noteikt zemes lietošanas mērķi –
1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā) un piešķirt adresi Gaismas iela, Salaspils pilsēta,
Salaspils novads;
1.18.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 001 0280 visā tā sastāvā
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0280, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8031 001 0281, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8031 007 0374 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8031 007 0375), noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 (Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve) un piešķirt nosaukumu
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8031 001 0280, 8031 001 0281
un 8031 007 0374 „Gāzes vada trase”, Salaspils pagasts, Salaspils novads,
bet zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0375 piešķirt
nosaukumu „Gāzes vada trase”, Priežavoti, Salaspils novads;
1.19.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0724, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 004 0132 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) un piešķirt nosaukumu „Jaunbitāliņi 1”, Salaspils
pagasts, Salaspils novads;
1.20.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 004 0174 visā tā sastāvā
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 002 0029 un zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8031 004 0174), noteikt zemes lietošanas mērķi –
1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve) un piešķirt nosaukumu „Centrālo elektrotīklu zeme”,
Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.21.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 007 0414 visā tā sastāvā
(zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8031 003 0494, 8031 003 0500,
8031 003 0501, 8031 003 0502, 8031 003 0504, 8031 003 0505, 8031 003
0506, 8031 003 0539, 8031 007 0414, 8031 011 0123, 8031 011 0131, 8031
011 0134 un 8031 016 0460), noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 (Ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve) un piešķirt

nosaukumu visā īpašuma sastāvā „EPL joslas”, Salaspils pagasts, Salaspils
novads;
1.22.
zemes vienībai ar kadastra Nr.8031 009 0293 noteikt zemes
lietošanas mērķi – 1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve) un piešķirt nosaukumu „Rīgas TEC-2
ūdensvads”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.23.
zemes vienībai ar kadastra Nr.8031 009 0300 noteikt zemes
lietošanas mērķi – 1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve) un piešķirt nosaukumu „Rīgas TEC-2 papildūdens
sūknētava”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.24.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 013 0100 visā tā sastāvā
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 013 0080 un zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8031 013 0700) noteikt zemes lietošanas mērķi –
0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un
piešķirt nosaukumu „Dzintars A”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.25.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0043, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš pie
Salaspils Rogām”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.26.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 014 0052, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš pie
Vanagiem”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.27.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0252, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš pie
Andām”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.28.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0065, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve) un piešķirt nosaukumu „Acones EPL”, Acone,
Salaspils novads;
1.29.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 017 0285, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš pie
Dolomīta”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.30.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 015 0193, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt
nosaukumu „Avoti 115A”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.31.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 017 0286, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes

lietošanas mērķi 0201 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība) un piešķirt nosaukumu „Stepiņi – 1”, Salaspils pagasts,
Salaspils novads;
1.32.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 002 0035, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Rūķu ceļš”,
Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.33.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0044, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš pie
Ataugām”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.34.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 002 0031, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve) un piešķirt nosaukumu „EPL Rūķi”, Salaspils
pagasts, Salaspils novads;
1.35.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0256, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš uz
Vairogiem”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.36.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0268, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) un piešķirt nosaukumu „Guntāļi – 1”, Salaspils pagasts,
Salaspils novads;
1.37.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 005 0008, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš uz
Strazdiņiem”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.38.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0042, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Salaspils
meža ceļš”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.39.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0064, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) un piešķirt nosaukumu „Kalngali – 1”, Salaspils pagasts,
Salaspils novads;
1.40.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0257, kura ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8031 014 0001 sastāvā, noteikt zemes
lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) un piešķirt nosaukumu „Ceļš uz
Silabriežiem”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.41.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 015 0453 visā tā sastāvā
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 003 0709 un zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu 8031 015 0453) noteikt zemes lietošanas mērķi –
0801 (komercdarbības objektu apbūve) un piešķirt nosaukumu „Baltezers –
Saulkalne 14. km”, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
1.42.
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 016 0015 (zemes
vienības kadastra apzīmējums8031 016 0131) noteikt zemes lietošanas
mērķi – 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) un piešķirt nosaukumu „Jugliņas”, Salaspils pagasts,
Salaspils novads;
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas kadastra
daļai un Adrešu reģistram.
13.§
Par Tatjanas Žukovskas iesnieguma izskatīšanu, Salaspils novada domes 12.08.2009.
lēmuma atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.

1. Atcelt Salaspils novada domes 2009.gada 12.augusta lēmumu „Par Tatjanas
Žukovskas iesnieguma izskatīšanu” (Prot.Nr.23, 16.§).
14.§
Par Alekseja Gončarova un Sigutes Gončarovas iesnieguma izskatīšanu un grozījumu
izdarīšanu Salaspils novada domes 27.05.2009. domes lēmumā „Par Ludmilas
Gurskas iesnieguma izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu 09.02.2006. noslēgtajā
Zemes nomas līgumā Nr.543”.
1. Izbeigt Zemes nomas tiesības ar SIA Celtniecības inženiertehnoloģiskais centrs
“Saite” (09.02.2006. Zemes nomas līgums Nr.543) uz 4225 m2 liela zemesgabala
Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 551/52255 domājamo daļu, kur
piekritīgā zemesgabala platība, proporcionāli dzīvokļa domājamām daļām sastāda
44.55 m2.

15.§
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem
īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
Salaspils novada dome 14.07.2010. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni”” (prot.Nr.5, 19.§).
Atbilstoši minētā lēmuma 5.punktā noteiktajam par līguma slēgšanu ar detālplānojuma
izstrādes finansētāju, 19.07.2010. tika noslēgts līgums Nr. 251/10/5 (pašvaldība Nr.9) „Par
detālplānojuma izstrādes finansēšanu” starp domi, domes priekšsēdētāja personā, un
nekustamo īpašumu „Jaunjaksti” un „Āpeni” īpašnieces SIA „Gersi” valdes locekli Ralfu
Jansonu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības
administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 67.punktā noteiktajām prasībām,
detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi darba uzdevumu.
Ņemot vērā minēto, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 21.07.2010.
atzinumu (prot.Nr.19. §2.), atklāti balsojot ar 14 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret
nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt darba uzdevumu „Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei
nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” (kadastra Nr.8031-016-0036) un „Āpeni”
(kadastra Nr.8031-016-0039) Salaspils pagastā, Salaspils novadā (pielikums Nr.2).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
16.§
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
Salaspils novada dome 14.07.2010. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”” (prot.Nr.15, 20.§). Atbilstoši
minētā lēmuma 5.punktā noteiktajam par līguma slēgšanu ar detālplānojuma izstrādes
finansētāju, 19.07.2010. tika noslēgts līgums Nr.251/10/5 (pašvaldība Nr.9) „Par
detālplānojuma izstrādes finansēšanu” starp domi, domes priekšsēdētāja personā, un
nekustamā īpašuma „Zemgaļi” īpašnieces SIA „Maiva” valdes locekli Ralfu Jansonu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības
administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 67.punktā noteiktajām prasībām,
detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi darba uzdevumu.
Ņemot vērā minēto, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 21.07.2010.g.
atzinumu (prot.Nr.19. §2.), atklāti balsojot ar 14 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt darba uzdevumu „Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei
nekustamajam īpašumam „Zemgaļi” (kadastra Nr.8031-007-0394) Salaspils pagastā,
Salaspils novadā (pielikums Nr.3).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
17.§
Par detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
1. Nodot detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai
18.§
Par paredzētās darbības akceptu autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma
„Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecību
Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav,
nolemj:
akceptēt paredzēto darbību - valsts galvenā autoceļa E22 Ventspils – Rīga – Rēzekne Terehova posma „Kranciema karjers – Slāvu aplis” (3.trases varianta, kas iet uz ziemeļiem
no valsts autoceļa P5 un Mazās Juglas) būvniecību.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā (pielikums Nr.4)
uz 2 lapām.
19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu

1. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu nekustamajam īpašumam
„Lindes”, Salaspils novadā.
2. Neatbrīvot SIA „Vollers-Rīga” no nokavējuma naudas samaksas par nekustamo
īpašumu „Lindes” par 2010.gada 3.ceturksni kavējuma periodā.
20.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav,
nolemj:
piešķirt …. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par mājokli –
Alejas ielā 19, Salaspilī.
21.§
Par sarunu procedūras „Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar
sabiedrisko transportu Salaspils novadā 2010./2011. mācību gadā” izsludināšanu
Pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 63.panta 1.daļas 2) punktu,
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 04.08.2010. atzinumu (protokols
Nr.16, §2) un Finanšu komitejas 06.08.2010. atzinumu (protokols Nr.16, §3), atklāti
balsojot ar 14 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izsludināt sarunu procedūru „Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai
ar sabiedrisko transportu Salaspils novadā 2010./2011.mācību gadā”
(identifikācijas Nr.SND 2010/43), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju (pielikums
Nr.6).
2. Apstiprināt procedūras komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētāja- Līga Bogdāne;
- komisijas locekļi- Ludmila Fedorkova, Laura Puķe, Olga Pāvulīte, Vera
Kalniņa.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
22.§
Par projekta „Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība
Salaspils novadā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam
Par šo jautājumu vārdu dod:
A.Prutkovam, M.Rogalim, A.Svilānam, J.Putniņam – runā par telpu piemērotību
invalīdu dienas centram.
M.Rogals ierosina labot lēmuma lrojekta 3.punktu un noteikt dienas centra adresi
Kalnu ielā 2. Atklāti balsojot ar 4 balsīm par (M.Rogals, A.Prutkovs, A.Svilāns; M.Caune),
pret nav, atturas 10 (R.Čudars, J.Putniņš, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore, J.Rižkova,
O.Pāvulīte, V.Kalniņa, G.Volodins, V.Upmane), M.Rogala priekšlikums tiek noraidīts.
Domes priekšsēdētājs aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.
No š.g. 3. augusta līdz 3. septembrim Nodarbinātības valsts aģentūra aicina iesniegt
projekta iesniegumus projektu atklātajā konkursā Eiropas Sociālā fonda finansējumam
darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
papildinājuma
1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā.

Apakšaktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu sociālās
atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu
tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.. Projekta iesniedzējs var būt personas, kas
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas kā sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji vai pašvaldības, pašvaldības institūcijas (pašvaldības
iestādes) vai valsts institūcijas (tiešās valsts pārvaldes iestādes), kas nav reģistrēta sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzējs, bet kura projektā veido sadarbību ar sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju
reģistrētu juridisku personu.
Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums (turpmāk –
finansējums) ir 15 182 655,00 lati. Minimālais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs
vienam projektam nav ierobežots, bet maksimālais Eiropas Sociālā fonda finansējuma
apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 100 000 latu.
Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 100 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Ņemot vērā Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejas 2010. gada
18. maija atzinumu (protokols Nr. 11 § 1) kā vienu no prioritātēm Rīgas plānošanas
reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmā 2010. - 2016. gadam iekļaut dienas
centra personām ar funkcionāliem traucējumiem izveidi Salaspils novadā un Sociālās
aizsardzības un veselības aprūpes komitejas 2010. gada 3. augusta atzinumu (protokols Nr.
17 § 5) par nepieciešamību uzsākt projekta sagatavošanu, lai piesaistītu Eiropas Sociālā
fonda finansējumu dienas centra attīstībai, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (R.Čudars,
J.Putniņš, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, G.Volodins,
V.Upmane, J.Rižkova, M.Caune), pret nav, atturas 3 (M.Rogals, A.Svilāns, A.Prutkovs),
nolemj:
1. Iesniegt projektu „Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība
Salaspils novadā” atklātajā konkursā Eiropas Sociālā fonda finansējumam darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
papildinājuma
1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā ar paredzamo
attiecināmo izmaksu apmēru Ls 100 000,00.
2. Projekta iesnieguma sagatavošanu atbilstoši Ministru Kabineta 2010. gada 21.
jūnija noteikumiem Nr. 540 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi
un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas
un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro
kārtu" un iesniegšanu Nodarbinātības valsts aģentūrā līdz 2010. gada 3. septembrim
plkst. 14:00 uzdot Attīstības daļai sadarbībā ar Salaspils novada sociālo dienestu,
konsultējoties ar Salaspils Invalīdu biedrību un Salaspils bērnu un jauniešu invalīdu
biedrību „Zelta atslēdziņa”.
3. Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk tekstā - dienas
centrs) vajadzībām nodot Sociālās palīdzības nama Skolas ielā 7, Salaspilī bijušās
ēdnīcas telpas (turpmāk tekstā – telpas). Uzdot Domes izpilddirektoram līdz 2010.
gada 1. septembrim organizēt vienkāršotās renovācijas projekta telpu pielāgošanai
dienas centra vajadzībām izstrādi, piešķirot projektēšanai Ls 600,00 no 2010. gada
Salaspils novada domes budžeta līdzekļiem.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Salaspils novada domes finansējumu
telpu renovācijai atbilstoši sagatavotajam vienkāršotās renovācijas projektam,
paredzot finansējumu 2011. gada Salaspils novada domes budžetā.

23.§
Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas
rekonstrukcijai” izsludināšanu.
Pamatojoties uz “Publisko iepirkuma likuma” 8.1 pantu, Salaspils novada domes
Saistošiem noteikumiem Nr.1/2010 „Salaspils novada domes 2010.gada budžeta
noteikumi, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 17.03.2010. atzinumu
(protokols Nr.6, 14.§) un ņemot vērā to, ka tiek lauzts līgums ar iepriekš izsludinātās
procedūras uzvarētāju, atklāti balsojot ar 14 balsīm - par (visi klātesošie deputāti), pret nav,
atturas nav, nolemj:
1. Izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas
rekonstrukcijai” (identifikācijas Nr. SND 2010/44), saskaņā ar iepirkuma
specifikāciju (pielikums Nr.7).
2. Apstiprināt cenu aptaujas komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ansis Grantiņš;
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Laura Puķe, Jānis Šrēders, Mihails Rogals,
Ojārs Kramiņš.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Komisijai precizēt iepirkuma specifikāciju.

Sēdi slēdz plkst. 16:45

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 12.08.2010.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

Pielikums Nr.2
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 11.augustā
(prot.Nr.18, 15.§)
DARBA UZDEVUMS
Detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni”,
Salspils pagastā, Salspils novadā
1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums
1.1.

1.2.

1.3.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13.punkts, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.
Teritorijas plānošanas likuma 2.nodaļas 6.panta 5.daļa nosaka, ka, ja
vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka zemes
vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tos nosaka
detālplānojumā. Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvas
teritorijas daļas plānojums, to izstrādā vietējās pašvaldības domes lēmumā
noteiktajai teritorijai un apstiprina pēc vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma spēkā stāšanās, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.
Atbilstoši Salaspils novada Teritorijas plānojumam 2002.-2012.gadam ( ar
grozījumiem, kas stājušies spēkā 30.04.2009.), nekustamais īpašums
„Āpeni” (kadastra Nr.8031-016-0039) atrodas teritorijā, kurā atļautā
izmantošana ir lauksaimniecības zemes (teritorijas) (LS), nekustamais
īpašums „Jaunjaksti” (kadastra Nr.8031-016-0036) atrodas daļēji teritorijā,
kurā atļautā izmantošana ir lauksaimniecības zemes (teritorijas) (LS), daļēji
teritorijā, kurā atļautā izmantošana ir jauktas darījumu apbūves teritorijas
(JD), bet teritorijas daļa gar valsts autoceļu P5 Ullbroka – Ogre ir turpmākās
izpētes teritorija (I). Detālplānojumu ir nepieciešams izstrādāt, lai noteiktu
nekustamo īpašumu „Āpeni” un „Jaunjaksti” komersantu ceļa pievienojumu
valsts autoceļam P5 Ulbroka-Ogre (Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija
noteikumi Nr.505 ” Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu
pievienošanu valsts autoceļiem” I.nod.p.1., p.2.).

2. Detālplānojuma izstrādes uzdevums
2.1.

2.2.

Izstrādāt detālplānojumu nekustamo īpašumu „Āpeni” un „Jaunjaksti”
teritorijai saskaņā ar šo Darba uzdevumu, Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
Detālplānojuma sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus plānojumā ietvertajai teritorijai, precizējot spēkā esošos
Salaspils novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert detālplānojuma
īstenošanas kārtību, nosakot:

2.3.

2.4.

2.2.1. piekļuves nodrošinājumu detālplānojuma teritorijā ietvertajiem
nekustamajiem īpašumiem;
2.2.2. piekļuves iespēju Mazajai Juglai;
2.2.3. piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju izbūves kārtību (ja
detālplānojuma īstenošana tiek noteikta izbūves kārtās);
2.2.4. nekustamo īpašumu „Āpeni” un „Jaunjaksti” sadalīšanas un jauno
adresu piešķiršanas kārtību pēc piebraucamo ceļu un
inženierkomunikāciju izbūves.
Detalizēt un precizēt nekustamajiem īpašumiem „Āpeni” un „Jaunjaksti”
plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, ņemot vērā
plānoto apbūvi jauktas darījumu apbūves teritorijās, lauksaimniecības zemēs
(teritorijās), turpmākās izpētes teritorijās (I) un noteikt atbilstošus
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Detālplānojuma teritorijai parādīt pašreizējo izmantošanu un noteikt:
2.4.1. plānoto (atļauto) izmantošanu;
2.4.2. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot
apgrūtinājumus);
2.4.3. precizētu applūstošo teritoriju robežu (ar 10% applūduma varbūtību)
un Mazās Juglas aizsargjoslas platumu, atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likumam
(7.panta otrā daļa);
2.4.4. ūdens notekas, meliorācijas būves un ierīces, un citu
inženiertehnisko infrastruktūru;
2.4.5. labiekārtojuma nosacījumus;
2.4.6. apgrūtinājumus un aizsargjoslas grafiski, nosakot apgrūtinājuma
klasifikācijas kodu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”;
2.4.7. zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atbilstoši
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

3. Izstrādājamā detālplānojuma robežas
3.1.

Nekustamo īpašumu „Āpeni” (kadastra Nr.8031-016-0039) un „Jaunjaksti”
(kadastra Nr.8031-016-0036) robežas (darba uzdevuma pielikumā).

4. Izejas materiāli
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Citi uz teritorijas plānošanu attiecināmie Latvijas Republikas normatīvie
akti un būvnormatīvi.
Salaspils novada teritorijas plānojums 2002.-2012.gadam ( ar grozījumiem,
kas stājušies spēkā 30.04.2009.).
Institūciju izsniegtie nosacījumi detālplānojuma izstrādei, saskaņā ar darba
uzdevuma 6.punktu.

5. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

Detālplānojuma izstrādei izmantot aktualizētu Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS-92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga
noteiktību 1:500.
Detālplānojuma sastāvdaļas sagatavot atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” V.nodaļas prasībām:
5.2.1. paskaidrojuma raksts;
5.2.2. grafiskā daļa;
5.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
5.2.4. pārskats par detālplānojuma izstrādi.
Detālplānojuma izstrādi un sabiedrisko apspriešanu organizēt atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” VI.nodaļā noteiktajai kārtībai.
Detālplānojuma noformēšanu veikt atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada
23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
noteikumi”.
Detālplānojumu Salaspils novada pašvaldībā iesniegt ne mazāk kā 4
eksemplāros, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un
grafisko daļu (*.dgn vai *.dwg formātā) digitālā veidā uz elektroniskā datu
nesēja.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6. Institūcijas, no kurām pieprasāmi nosacījumi detālplānojuma izstrādei un
atzinumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju
6.1.
6.2.

Vides ministrijas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
(Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045);
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļa (Krustpils ielā 4,
Rīgā, LV-1073);
Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012);
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa (Puškina ielā 14, Rīgā, LV1050) (nosacījumi publicēti mājaslapā www.vzd.gov.lv);
VAS „Latvenergo” (Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230);
akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” (Vagonu iela 20, Rīgā, LV- 1009);
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļa, Ogres sektors (Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils nov.,
LV-2169);
SIA „Lattelecom” grupas uzņēmums SIA „Citrus Solutions” (Ūnijas ielā
52, Rīgā, LV-1084);
SIA „Valgums-S” (Miera ielā 26A, Salaspilī, Salaspils nov., LV-2169).

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

7. Izstrādes laika grafiks
7.1.

Darba izpildes posmi:
7.1.1. Detālplānojuma 1.redakcijas izstrādāšanu veikt līdz 30.12. 2010.;
7.1.2. Detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu organizēt līdz 02.2011.;
7.1.3. Detālplānojuma galīgo redakciju iesniegt pašvaldībā – līdz 30.05.2011.

7.2.
Detālplānojuma izstrādes vadītājai sagatavot un organizēt nepieciešamo
paziņojumu publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā izdevumā
„Salaspils Vēstis”.

7.3.

Detālplānojuma izstrādes vadītājai organizēt sabiedrisko apspriešanu,
ievērojot darba uzdevuma p.7.1.2. noteikto termiņu un, atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
plānošanas noteikumi” noteiktajām prasībām.

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

Pielikums Nr.3
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 11.augustā
(prot.Nr.18, 16.§)
DARBA UZDEVUMS
Detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”, Salspils pagastā,
Salspils novadā
1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13.punkts, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.
1.2.Teritorijas plānošanas likuma 2.nodaļas 6.panta 5.daļa nosaka, ka, ja vietējās
pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka zemes vienību teritorijas
izmantošanas un apbūves nosacījumus, tos nosaka detālplānojumā.
Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvas teritorijas daļas
plānojums, to izstrādā vietējās pašvaldības domes lēmumā noteiktajai teritorijai
un apstiprina pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu.
1.3.Atbilstoši Salaspils novada Teritorijas plānojumam 2002.-2012.gadam ( ar
grozījumiem, kas stājušies spēkā 30.04.2009.), nekustamais īpašums „Zemgaļi”
(kadastra Nr.8031-007-0394) atrodas teritorijā, kurā atļautā izmantošana ir
jauktas darījumu apbūves teritorijas (JD). Detālplānojumu ir nepieciešams
izstrādāt, ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību
pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves
risinājumiem (Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148
Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” p.57.2) un, lai noteiktu
iespējamo nekustamā īpašuma „Zemgaļi” komersantu ceļa pievienojumu valsts
autoceļam A4 Baltezers - Saulkalne (Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija
noteikumi Nr.505 ”Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu
pievienošanu valsts autoceļiem” I.nod.p.1., p.2.).
2. Detālplānojuma izstrādes uzdevums
2.1.Izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Zemgaļi” teritorijai saskaņā ar šo
Darba uzdevumu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un citiem uz teritorijas
plānošanu attiecināmiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.2.Detālplānojuma sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus plānojumā ietvertajai teritorijai, precizējot spēkā esošos Salaspils
novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert detālplānojuma īstenošanas
kārtību, nosakot:
2.2.1. piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju izbūves kārtību (ja
detālplānojuma īstenošana tiek noteikta izbūves kārtās);
2.2.2. nekustamā īpašuma „Zemgaļi” sadalīšanas un jauno adresu piešķiršanas
kārtību pēc piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju izbūves.
2.3.Detalizēt un precizēt nekustamajam īpašumam „Zemgaļi” plānoto (atļauto)
izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, ņemot vērā plānoto apbūvi

jauktas darījumu apbūves teritorijās un noteikt atbilstošus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus.
2.4.Detālplānojuma teritorijai parādīt pašreizējo izmantošanu un noteikt:
2.4.1. plānoto (atļauto) izmantošanu;
2.4.2. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot
apgrūtinājumus);
2.4.3. ūdens notekas, meliorācijas būves un ierīces, un citu
inženiertehnisko infrastruktūru;
2.4.4. labiekārtojuma nosacījumus;
2.4.5. apgrūtinājumus un aizsargjoslas grafiski, nosakot apgrūtinājuma
klasifikācijas kodu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”;
2.4.6. zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atbilstoši
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
3. Izstrādājamā detālplānojuma robežas
3.1.Nekustamā īpašuma „Zemgaļi” (kadastra Nr.8031-007-0394) robežas (Darba
uzdevuma pielikumā).
4. Izejas materiāli
4.1.Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
4.2.Citi uz teritorijas plānošanu attiecināmie Latvijas Republikas normatīvie akti un
būvnormatīvi.
4.3.Salaspils novada teritorijas plānojums 2002.-2012.gadam ( ar grozījumiem, kas
stājušies spēkā 30.04.2009.).
4.4.Institūciju izsniegtie nosacījumi detālplānojuma izstrādei, saskaņā ar darba
uzdevuma 6.punktu.
5. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei
5.1.
Detālplānojuma izstrādei izmantot aktualizētu Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS-92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību
1:500.
5.2. Detālplānojuma sastāvdaļas sagatavot atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” V.nodaļas prasībām:
5.2.1. paskaidrojuma raksts;
5.2.2. grafiskā daļa;
5.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
5.2.4. pārskats par detālplānojuma izstrādi.
5.3. Detālplānojuma izstrādi un sabiedrisko apspriešanu organizēt atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” VI.nodaļā noteiktajai kārtībai.
5.4. Detālplānojuma noformēšanu veikt atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada
23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
noteikumi”.

5.5.

Detālplānojumu Salaspils novada pašvaldībā iesniegt ne mazāk kā 4
eksemplāros, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un
grafisko daļu (*.dgn vai *.dwg formātā) digitālā veidā uz elektroniskā datu
nesēja.

6. Institūcijas, no kurām pieprasāmi nosacījumi detālplānojuma izstrādei un
atzinumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju
2.1.Vides ministrijas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
(Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045);
2.2.VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļa (Krustpils ielā 4,
Rīgā, LV-1073);
2.3.Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012);
2.4.Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa (Puškina ielā 14, Rīgā, LV1050) (nosacījumi publicēti mājaslapā www.vzd.gov.lv);
2.5.VAS „Latvenergo” (Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230);\
2.6.akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” (Vagonu iela 20, Rīgā, LV- 1009);
2.7.VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļa, Ogres sektors (Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils nov.,
LV-2169);
2.8.SIA „Lattelecom” grupas uzņēmums SIA „Citrus Solutions” (Ūnijas ielā 52,
Rīgā, LV-1084);
2.9.SIA „Valgums-S” (Miera ielā 26A, Salaspilī, Salaspils nov., LV-2169).
7. Izstrādes laika grafiks
7.1. Darba izpildes posmi:
7.1.1. Detālplānojuma 1.redakcijas izstrādāšanu veikt līdz 30.12. 2010.;
7.1.2. Detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu organizēt līdz 02.2011.;
7.1.3. Detālplānojuma galīgo redakciju iesniegt pašvaldībā – līdz
30.05.2011.
7.2. Detālplānojuma izstrādes vadītājai sagatavot un organizēt nepieciešamo
paziņojumu publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā izdevumā
„Salaspils Vēstis”.
7.3.

Detālplānojuma izstrādes vadītājai organizēt sabiedrisko apspriešanu,
ievērojot darba uzdevuma p.7.1.2. noteikto termiņu un, atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
plānošanas noteikumi” noteiktajām prasībām.

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

Pielikums Nr.4
Pieņemts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 11.augustā
(prot.Nr.18, 18.§)
Par paredzētās darbības akceptu autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma
„Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecību
Adresāti:Vides pārraudzības valsts birojs (reģ. Nr.90000628077, adrese: Rūpniecības iela
23, Rīga, LV-1045, tālr.67321173);
VAS „Latvijas Valsts Ceļi” (reģ. Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga,
LV-1050, tālr.67028129).
Izskatot VAS Latvijas valsts ceļi domē iesniegto (reģ.Domē 02.08.2010.,
reģ.Nr.855) 29.07.2010. vēstuli Nr.3.3/2355 ar tam pievienoto LR Vides ministrijas Vides
pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr.4 „Par autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā)
posmā „Kranciema karjers” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu”, konstatēts, ka:
1) Paredzētās darbības ierosinātājs – VAS „Latvijas Valsts Ceļi”,
Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.67028129.

reģ.

2) Noslēguma ziņojuma izstrādātājs – Vācijas konsorcijs JV „EER” ( Joint Venture
East Entrance to Riga) sadarbībā ar SIA „Eiroprojekts”, reģ.Nr.40003403888,
adreses Eksporta ielā 5, Rīga, LV-1010.
3) Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegto informāciju
jaubūvējamā autoceļa E22 posms šķērso Salaspils novada, Ikšķiles novada, Ropažu
novada un Rīgas pilsētas teritoriju.
4) Ziņojumā norādīts, ka kopumā ir izstrādāti divi trases varianti, no kuriem 2.trases
variants ir vēlamāks no dabas vides salīdzinoši mazākas ietekmes viedokļa, bet, kā
norādīts ziņojumā, tas vairāk skar privātīpašnieku intereses, kā arī kapsētas
teritoriju Ulbrokā. 3.trases variants vairāk atbilst trases skarto teritorijas
plānojumos iekļautajai izpētes teritorijai, neskar kapsētu un mazāk skar
privātīpašnieku teritorijas.
5) Salaspils novada Teritorijas plānojuma 2002. – 2018.gadam grozījumu, kas
stājušies spēka 30.04.2009., grafiskajā sadaļā perspektīvā ceļa posmi iezīmēti kā
„Turpmākās izpētes teritorijas”.
6) Paredzētās darbības ierosinātāja pamatuzdevums turpmākā projektēšanā ir
nodrošināt visu īpašumu sasniedzamību (piekļuves risinājumi īpašumiem)
iespējami optimālākā veidā, līdzsvarojot satiksmes drošības, zemes īpašnieku un
pašvaldību intereses.
7) Salaspils novada dome savā 16.12.2009. vēstulē Nr.1-15/2770 ir informējusi Vides
pārraudzības valsts biroju, ka Salaspils novada dome atbalsta trases varianta V3
tālāku plānošanu ar šādiem nosacījumiem:
•

turpmākās izpētes teritorijas platums jāsamazina līdz 200m (šobrīd saskaņā ar
VAS Latvijas Valsts ceļi nosacījumiem Salaspils novada teritorijas plānojumā
V3 trases variantam ir rezervēta josla 300m platumā);

•

perspektīvā trases (t.sk. izpētes joslas) precizēts izvietojums jānodrošina,
ievērtējot Salaspils novada domes saistošos noteikumus Nr. 29, kas izdoti,
pamatojoties uz domes 27.07.2005.domes lēmumu (prot.Nr.16, 11.§), kas
paredz dzīvojamo apbūvi Acones ciemā, kā arī Salaspils novada domes saistošo

noteikumus Nr. 6, kas apstiprināti ar domes 10.03.2005. lēmumu (prot.Nr.4,
19§), kas paredz komerciāla rakstura objektus pie valsts autoceļa P5;
•

lai samazinātu negatīvu ietekmi uz tautsaimniecības nozari, pēc iespējas
jāsamazina precizētās trases izvietošana uz apbūvētām teritorijām, kā arī
projektēšanas risinājumos ar prettrokšņa pasākumu kompleksu jānodrošina
Acones un Silabriežu ciemu iedzīvotāji, kā arī d/s „Enerģētiķis” esošo dārza
māju īpašnieki, jo perspektīvās trases izpētes zona paredzēta iepriekš minēto
teritoriju tiešā tuvumā vai pat tās apgrūtinot;

•

projektējot trases variantu V3, nepieciešams paredzēt divlīmeņa krustojumu ar
Granīta ielu, valsts autoceļu V33, kā arī ar valsts autoceļu A4, attiecīgi veidojot
pieslēgumus pie esošās transporta infrastruktūras, tādējādi uzlabojot satiksmes
organizāciju Salaspils novada teritorijā. Papildus nepieciešams tālākā
projektēšanā izvērtēt divlīmeņu krustojuma iespējamību ar pašvaldības ceļu
C11, tādējādi šis perspektīvai pieslēgums autoceļam E-22 neizolēs, bet gan
konsolidēs gar Mazo Juglu dzīvojošos Salaspils novada un Ikšķiles novada
iedzīvotājus.

•

tālākā projekta posma „Kranciema karjers – Slāvu aplis” attīstībā jāparedz, ja
projekts netiek īstenots līdz 2012.gada beigām, kas ir arī spēkā esošā Salaspils
novada teritorijas plānojuma termiņš, ar izpētes teritoriju apgrūtināto zemju
īpašniekiem tiek kompensēti zaudējumi vai arī izpētes teritorijas statuss tiek
noņemts.

8) Vides pārraudzības valsts birojs savā atzinumā norāda 29 obligātos nosacījumus un
turpmākajā projektēšanā veicamos pasākumus valsts galvenā autoceļa E22
(Austrumu ievads Rīgā „Kranciema karjers – Slāvu aplis”.
9) VAS Latvijas valsts ceļi savā 29.07.2010. vēstulē Nr.3.3/2355 rekomendē atbalstīt
trases ģenerālvariantu – 3.trases variantu: Jaunā automaģistrāles trase iet uz
Ziemeļiem no P5 u Mazās Juglas upes, kas turpinās kā Sauriešu/Ulbrokas
ziemeļu apvedceļš līdz Dreiliņiem (ortogrāfija un izcēlums atbilstoši vēstulē
norādītajam). Tāpat VAS Latvijas valsts ceļi iepriekš minētajā vēstulē lūdz
nodrošināt trases 3.varianta un tās aizsargjoslas (200m) rezervēšanu teritorijas
plānojumā.
10) Spēkā esošais Salaspils novada Teritorijas plānojums darbojas līdz 2012.gadam
(ieskaitot) un šobrīd tas rezervē 2 trases variantus (300m platā joslā) Salaspils
novada teritorijā.
11) Salaspils novada dome tuvākajā laikā plāno pieņemt lēmumu par jauna Salaspils
novada teritorijas plānojuma izstrādāšanu. Plānošanas procesā ir plānots izvērtēt
rezervētās autoceļa trases izpētes joslas platumu, t.sk., Salaspils novada apdzīvotās
vietās (ciemos), lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izmantot savus īpašumus
saskaņā ar esošo izmantošanu, kā arī ievērtēt pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.29, kas izdoti, pamatojoties uz domes 27.07.2005.domes lēmumu (prot.Nr.16,
11.§), paredzēto dzīvojamo apbūvi Acones ciemā, kā arī Salaspils novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6, kas apstiprināti ar domes 10.03.2005. lēmumu
(prot.Nr.4, 19§), paredzēto komerciāla rakstura apbūvi pie valsts autoceļa P5, valsts
autoceļa E22 turpmākās izpētes joslu iespēju robežās samazinot līdz 70m, bet tur,
kur tas nav iespējams, samazināt no spēkā esošajā plānojumā norādītajiem 300m uz
VAS Latvijas valsts ceļi iepriekš minētajā vēstulē norādītajiem 200m.
Ņemot vērā minēto, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 04.08.2010.
atzinumu (prot.Nr.20, 2.§), pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
21.pantu, 22.pantu un 23.pantu, MK 02.05.2006.g. noteikumu Nr.355 “Paredzētās darbības
akceptēšanas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1)
punktu, 67.panta (7) daļu un 70.panta (1)daļu,

DOME NOLEMJ:
1. Akceptēt paredzēto darbību - valsts galvenā autoceļa E22 Ventspils – Rīga – Rēzekne Terehova posma „Kranciema karjers – Slāvu aplis” (3.trases varianta, kas iet uz ziemeļiem
no valsts autoceļa P5 un Mazās Juglas) būvniecību.
2. Nosūtīt šo lēmumu paredzētās darbības ierosinātajam – VAS „Latvijas Valsts Ceļi”
(Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050) un LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts
birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045).
3. Nosūtīt šo lēmumu Ikšķiles novada domei, Stopiņu novada domei, Ropažu novada
domei, Rīgas pilsētas domei.
4. Divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas Sabiedrisko attiecību daļai laikrakstā
“Salaspils vēstis” un Salaspils novada mājas lapā www.salaspils.lv ievietot publikāciju
ar norādi saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.panta (2) daļu.

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

Pielikums Nr.6
Iepirkuma specifikācija
„Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu
Salaspils novadā 2010./2011.mācību gadā”
(identifikācijas Nr. SND 2010/43)

Iepirkuma mērķis
Noskaidrot vienas braukšanas kartes cenu vienam mēnesim viena izglītojamā
pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu Salaspils novadā jebkurā dienas laikā. Panākt
racionālu pasūtītāja līdzekļu izmantošanu.

Pakalpojuma priekšmets
Līdz 350 braukšanas karšu iepirkumam izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko
transportu Salaspils novadā jebkurā dienas laikā. Braukšanas karšu iegādes periodi
2010.gada septembris – 2010.gada decembris (ieskaitot) un 2011.gada janvāris –
2011.gada maijs (ieskaitot) jebkurā dienas laikā.

Sagatavoja: A.Jaunkalns

Pielikums Nr.7
IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA
“Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas rekonstrukcijai”
I DARBA UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI
Būvprojekta izstrādāšanai Skolas ielas Salaspilī rekonstrukcijai
1. Pasūtītājs – Salaspils novada dome, reģ.Nr. 90000024008
2. Pamatojums – Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1/2010 sadaļa
atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējums, Ekonomiskās un teritoriālās
attīstības komitejas 17.03.2010. atzinums.
3. Mērķis – izstrādāt Skolas ielas rekonstrukcijas būvprojektu un veikt būvdarbu
autoruzraudzību.
4. Darba saturs un metodoloģija:
Projektēšanas organizācija – projektētājs:
4.1. saņem tehniskos noteikumus atbilstoši PAU;
4.2. veic ielas trases 950 m garumā (Skolas iela 772 m garumā un Ceru ielas posms no
Skolas ielas līdz Salaspils 1. vidusskolai 178 m garumā) un divu laukumu (0,22 +
0,07 ha) topogrāfisko uzmērīšanu (pielikumā ielas shēma);
4.3. veic ielas trases inženierģeoloģisko izpēti;
izstrādā uzdevumā minēto rekonstrukcijas projektu divās stadijās: skiču projekta
un tehniskā projekta stadijā;
4.4. izstrādājot projektu atrisina skolnieku autobusa pieturvietas jautājumu pie Salaspils
2.vidusskolas un autotransporta stāvlaukuma izvietojumu pie Salaspils
1.vidusskolas, kā arī jautājumu par maršruta autobusa galapunktu pie k/n
„Enerģētiķis” Skolas ielā 2.
4.5. projektu saskaņo ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, organizācijām, kuras
izsniegušas tehniskos noteikumus, institūcijām, pasūtītāju un ar Salaspils novada
Būvvaldes galveno arhitektu, atbilstoši Plānošanas un arhitektūras uzdevuma
prasībām;
4.6. pēc skiču projekta izstrādes pabeigšanas un pirms tehniskā projekta izstrādes
uzsākšanas pasūta Ceļu satiksmes drošības direkcijai projekta ceļu drošības auditu
3. (detalizētajā) stadijā;
4.7. kā atsevišķu sadaļu izstrādā pilsētas laukuma pie k/n „Enerģētiķis” , Skolas ielā 2.
z.g. kadastra nr. 80110040567, Lauku iela z.g. 80110041106 labiekārtošanas
sadaļu ar digitālo vizualizāciju, ietverot apstādījumu un mazo arhitektūras formu
izvietojumu.
4.8. veic būvprojekta ekspertīzi;
4.9. iesniedz akceptēšanai būvprojektu Salaspils novada būvvaldē.
4.10.
veic projekta darbu izpildes autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam
tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par
Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem
Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Tehniskā projekta sastāvs:
5.1. vispārīgā daļa:
5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
5.1.2. topogrāfiskās uzmērīšanas plāns;
5.1.3. inženierģeoloģiskās izpētes dati;
5.1.4. paskaidrojuma raksts;

5.2. ielas projekts:
5.2.1. sagatavošanas darbi;
5.2.2. plāns un garenprofili;
5.2.3. šķērsprofila konstrukcijas;
5.2.4. brauktuves un gājēju celiņu segas konstrukcijas;
5.2.5. pieslēgumi citām ielām;
5.2.6. labiekārtošanas darbi;
5.2.7. kustības organizācija, ieskaitot ceļa zīmes, horizontālo apzīmējumu un
aizsargbarjeru;
5.3. nepieciešamās inženierkomunikācijas, tai skaitā:
5.3.1. ūdensvads t.sk. 770 m maģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem (aptuveni 300
m) objektiem;
5.3.2. sadzīves kanalizācija 240 m;
5.3.3. lietus ūdens kanalizācija visā ielas trasē;
5.3.4. caurtekas (pēc vajadzības);
5.3.5. ielas apgaismojums un luksofora uzstādīšana pie 2.vidusskolas;
5.3.6. pārējās inženierkomunikācijas atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.
5.4. ekonomikas daļa:
5.4.1. būvdarbu apjomi;
5.4.2. izmaksu aprēķini (tāme)
5.5. būvdarbu organizācija.
6. Īpašie nosacījumi:
6.1. Projektētājs nodod Pasūtītājam: skiču projektu ar aptuveno būvdarbu tāmi (maksas
aprēķinu), tehnisko projektu un būvdarbu izmaksu aprēķinu sējumus 4 (četros)
eksemplāros, papīra formā un 2 eksemplāros elektroniski (CD);
6.2. Skiču projekts ar aptuveno būvdarbu tāmi (maksas aprēķinu) jāpabeidz 6 nedēļu
laikā no līguma parakstīšanas brīža un tehniskais projekts (būvprojekts) jāpabeidz
18 nedēļās no līguma noslēgšanas brīža.
6.3. Pirms skiču projekta saskaņošanas ar institūcijām izpildītājam ir jāsaņem Salaspils
novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas atzinums.
Piezīme: Projektēšanas uzdevums sagatavots iepirkuma veikšanai un var tikt precizēts pēc
APU saņemšanas.

II PRASĪBAS PRETENDENTAM
•
•
•
•
•
•

Uzņēmums reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
Uzņēmums reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
Uzņēmumam nav nodokļu parādu;
Uzņēmums nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai
tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
Darbu izpildē tiek iesaistīti sertificēti speciālisti atbilstoši darba uzdevuma jomām;
Pieredze līdzīga rakstura (pilsētu ielas ar visām inženierkomunikācijām un ielas
garumu virs 500 m) būvprojektēšanas darbos (vismaz 3 objekti) un vismaz viens
projektēts objekts, kurš pēdējos 5 (piecos) gados ir saņēmis finansējumu no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda satiksmes drošības uzlabojumiem.
III PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Apliecinājumu, ka piedaloties iepirkuma procedūrā, ka uz to neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi.
2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
4. Izziņa, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas
izdevis Valsts ieņēmumu dienests, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu
vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
5. Informācija par pretendenta svarīgākajiem veiktajiem līdzīga rakstura
būvprojektēšanas darbiem ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, norādot
objektu, pasūtītāju un pasūtītāja pārstāvi, kurš var sniegt konkrētu informāciju par
veiktajiem darbiem, kā arī informāciju par objektiem, kuri pēdējos 5 (piecos) gados
ir saņēmuši finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda satiksmes drošības
uzlabojumiem.
6. Speciālistu sertifikāti par tiesībām veikt ielu un ceļu projektēšanas darbus, kā arī
punktā 5.3. minēto inženierkomunikāciju izstrādi.
7. Speciālistu apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
8. Pretendenta apliecinājumu par projekta skiču stadijas izstrādi 6 nedēļās un tehniskā
projekta (būvprojekta) izstrādi 18 nedēļās no līguma noslēgšanas brīža.
9. Darbu izpildes tāmi, kurā iekļauti izdevumi par visu darbu apjomu, atsevišķi izdalot
PVN, t.sk. izdevumi:
a) tehnisko noteikumu saņemšanai;
b) skiču projekta un tehniskā projekta izstrādei;
c) ceļu drošības auditam 3. (detalizētajā) stadijā;
d) projekta būvekspertīzei;
e) autoruzraudzībai, ja projekts tiks realizēts 2011. – 2012.gadā.

IV PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA
•

No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu.
V PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS

•

•
•
•

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
pasūtītāja nosaukums un adrese;
pretendenta nosaukums un adrese;
atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas
rekonstrukcijai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/44”.
piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta vadītāja
pilnvarota persona, jāiesniedz attiecīga pilnvara.

Sagatavoja:

A.Jaunkalns

