Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.29
Salaspilī,
2010. gada 8.decembrī
1.
2. Nr. Lēmuma nosaukums
3. Par pieņemto lēmumu izpildi
4. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
5. Par saistošo noteikumu Nr.44/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.45/2010 “Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
7. Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma
apstiprināšanu.
8. Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” nolikuma
apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Saime” nolikumā.
10. Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Daugaviņa” nolikumā.
11. Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” nolikumā.
12. Par Salaspils novada Metodisko materiālu skates "Metodiskie materiāli pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai” organizēšanu
13. Par pašvaldības pilnvaroto personu statusu piešķiršanu un iesaistīšanu vides
aizsardzības, zvejas un makšķerēšanas kontroles darbības nodrošināšanā Salaspils novadā.
14. Par atklāta konkursa “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Salaspils novadā”
izsludināšanu.
15. Par iepirkuma “Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” ietvaros” periodam no 2011.gada 1. janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim”
izsludināšanu
16. Par iepirkuma procedūras “Kondicionēšanas iekārtu apkope, ventilācijas sistēmu
kopšana un filtru nomaiņa pašvaldības iestādēs 2011.gadā” izsludināšanu.
17. Par iepirkuma procedūras “Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana” izsludināšanu.
18. Par detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.46/2010
„Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta Saulītes”, Salaspils novadā” izdošanu.
19. Par Vladimira Vasiļjeva veikto ieguldījumu kompensēšanu.
20. Par Nikolaja Kasparoviča iesnieguma izskatīšanu
21. Par Māres Semjonovas iesnieguma izskatīšanu
22. Par Ingas Špedtes iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Sintijas Varsegovas iesnieguma izskatīšanu
24. Par ValentīnasBērziņas iesnieguma izskatīšanu
25. Par Raisas Demshovas iesnieguma izskatīšanu
26. Ziņu anulēšana par Ivara Rumpja deklarēto dzīvesvietu.
27. Par grozījumu izdarīšanu domes 14.04.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lietošanas
mērķa un jaunu adrešu noteikšanu”
28. Par zemes gabala Līvzemes ielā 21A, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un lietošanas mērķa noteikšanu.
29. Par Nataļjas Gerasimovas iesnieguma izskatīšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.
30. Par Annas Ziedkalnes iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu maiņu.
31. Par nosaukumu piešķiršanu.
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32. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Senči- BramaņiTilderi, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Tilderi, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Kannenieki,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Puķes-1, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un jaunu nosaukumu
piešķiršanu.
35. Par zemes vienību Enerģētiķis 59, Salaspils pagastā, un Enerģētiķis 60, Salaspils
pagastā, apvienošanu un vienotas adreses noteikšanu.
36. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vladimiram Steselam un nodošanu nomā.
37. Par projekta iesnieguma “Ceļa C-32 posma rekonstrukcija Salaspils novadā Doles salā”
iesniegšanu LEADER iniciatīvas realizēšanai
38. Par pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola” direktora rīkojuma daļā
atcelšanu.
39. Par Pētera Lasmaņa atbrīvošanu no pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola
direktora pienākumu izpildes un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.
40. Par atklāta konkursa “Vienkāršotā renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde KPFI
līdzfinansētajam projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”” izsludināšanu.
41. Par iepirkuma procedūras “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu savvaļas
dzīvnieku izķeršana Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga uzturēšana un
aprūpe dzīvnieku patversmē, ja nepieciešams, arī likvidēšana“ izsludināšanu.
42. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem Salaspils novada pašvaldības kapsētās.
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9.
PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.29

2010. gada 8.decembrīī

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 saistošo noteikumu “Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi” apstiprināšanu.
5. Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma
apstiprināšanu.
6. Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” nolikuma
apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Saime” nolikumā.
8. Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Daugaviņa” nolikumā.
9. Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” nolikumā.
10. Par Salaspils novada Metodisko materiālu skates "Metodiskie materiāli pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai” organizēšanu.
11. Par pašvaldības pilnvaroto personu statusu piešķiršanu un iesaistīšanu vides
aizsardzības, zvejas un makšķerēšanas kontroles darbības nodrošināšanā Salaspils novadā.
12. Par atklāta konkursa “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Salaspils novadā”
izsludināšanu.
13. Par iepirkuma “Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” ietvaros” periodam no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim”
izsludināšanu.
14. Par iepirkuma procedūras “Kondicionēšanas iekārtu apkope, ventilācijas sistēmu
kopšana un filtru nomaiņa pašvaldības iestādēs 2011.gadā” izsludināšanu.
15. Par iepirkuma procedūras “Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana” izsludināšanu.
16. Par detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Zelta Saulītes”, Salaspils novadā” izdošanu.
17. Par Vladimira Vasiļjeva veikto ieguldījumu kompensēšanu.
18. Par Nikolaja Kasparoviča iesnieguma izskatīšanu.
19. Par Māres Semjonovas iesnieguma izskatīšanu.
20. Par Ingas Špedtes iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Sintijas Varsegovas iesnieguma izskatīšanu.
22. Par ValentīnasBērziņas iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Raisas Demshovas iesnieguma izskatīšanu.
24. Ziņu anulēšana par Ivara Rumpja deklarēto dzīvesvietu.
25. Par grozījumu izdarīšanu domes 14.04.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lietošanas
mērķa un jaunu adrešu noteikšanu”.
26. Par zemes gabala Līvzemes ielā 21A, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un lietošanas mērķa noteikšanu.

Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti –, Z.Rimša, M.Rogals, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore, J.Rižkova,
A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, V.Upmane, G.Volodins, K.Brunovskis; M.Caune,
V.Circenis, A.Svilāns;
Izpilddirektors A.Jaunkalns.
Sēdē nepiedalās:. J.Putniņš (slimības dēļ).
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par Nataļjas Gerasimovas iesnieguma izskatīšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.
- Par Annas Ziedkalnes iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu maiņu.
- Par nosaukumu piešķiršanu.
- Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Senči- BramaņiTilderi, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Tilderi, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
- Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Kannenieki,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
- Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Puķes-1, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un jaunu nosaukumu
piešķiršanu.
- Par zemes vienību Enerģētiķis 59, Salaspils pagastā, un Enerģētiķis 60, Salaspils
pagastā, apvienošanu un vienotas adreses noteikšanu.
- Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vladimiram Steselam un nodošanu nomā.
- Par projekta “Ceļa C-32 posma rekonstrukcija Salaspils novadā Doles salā”
iesniegšanu LEADER iniciatīvas realizēšanai
- Par pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola” direktora rīkojuma daļā
atcelšanu.
- Par Pētera Lasmaņa atbrīvošanu no pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola
direktora pienākumu izpildes un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.
- Par atklāta konkursa “Vienkāršotā renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde KPFI
līdzfinansētajam projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”” izsludināšanu.
- Par iepirkuma procedūras “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu savvaļas
dzīvnieku izķeršana Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga uzturēšana un
aprūpe dzīvnieku patversmē, ja nepieciešams, arī likvidēšana“ izsludināšanu.
- Par maksas noteikšanu pakalpojumiem Salaspils novada pašvaldības kapsētās.
Atklāti balsojot ar 16 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 16 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.§

8.

Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
1. Apmaksāt Ls 120,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”, kods 2244 –
skursteņa tīrīšanai dzīvojamām mājām „Gausiņi – 2”, „Gausiņi – 3”.
2. Apmaksāt Ls 18,- no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma sadaļas
„Kvalifikācijas kursi”, kods 2279 – kursu „Metodes un paņēmieni bērnu intereses par
lasīšanu un rakstīšanu sekmēšanai pirmsskolā ” apmaksai PII Ritenītis pedagoģei
L.Vasilei.
3. Apmaksāt Ls 18,- no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma sadaļas
„Kvalifikācijas kursi”, kods 2279 – kursu „Metodes un paņēmieni bērnu intereses par
lasīšanu un rakstīšanu sekmēšanai pirmsskolā ” apmaksai PII Ritenītis pedagoģei
G.Alksnei.
4. Apmaksāt Ls 50,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana”, kods 2279 – Jurija Balašova dalība bridža sporta sacensībās.
5. Apmaksāt Ls 50,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana”, kods 2279 – līdzfinansējums Viktoram Komarovam peldēšanas
inventāra iegādei.
6. Apmaksāt Ls 40,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma, kods 2279 –
Salaspils novada komandu biedru maksa 2011.gadam Latvijas veterānu (senioru)
savienībā.
7. Apmaksāt Ls 2000,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Līdzfinansējums Salaspils novada daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu
realizēšanai”, kods 2279 – mājas Enerģētiķu ielā 13 energoefektivitātes pasākumu
veikšanai.
8. Apmaksāt Ls 2000,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Līdzfinansējums Salaspils novada daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu
realizēšanai”, kods 2279 – mājas Dienvidu ielā 3/2 energoefektivitātes pasākumu
veikšanai.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.44/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.44/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.45/2010 “Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.45/2010 “Salaspils novada pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi;
2. Noteikt, ka 1.punktā norādītie grozījumi stājas spēkā saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 45.pantu.
3. Noteikt, ka līdz ar 1.punktā Saistošo noteikumu stāšanās spēkā, spēku zaudē 2001.gada
25.jūlija Saistošie noteikumiem Nr.7 „Salaspils novada pašvaldības teritorijā esošo kapu
uzturēšanas un darbības noteikumi”.
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4. Atcelt domes 27.10. 2010. lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.37/2010 „Salaspils
novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu” (prot.
Nr26, 6.§).
5.§
Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt klātpievienoto Salaspils novada pašvaldības pirmskola izglītības iestādes
„Saulīte” nolikumu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 2005.gada 23. februārī
apstiprinātais Salaspils pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums (prot.
Nr. 3, 32.§) .
6.§
Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” nolikuma
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt klātpievienoto Salaspils novada pašvaldības pirmskola izglītības iestādes
„Ritenītis” nolikumu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 2005.gada 23. februārī
apstiprinātais Salaspils pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Ritenītis” nolikums
(prot. Nr. 3, 33.§).
7.§
Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Saime” nolikumā.
Izdarīt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Saime” 10.06.2009. apstiprinātā
nolikumā (prot. Nr. 16, 6.§) šādus grozījumus:
1. papildināt 1.5. punktu aiz vārdiem „… PII „Saime…” ar vārdiem „…(sarakstē starp
Salaspils novada pašvaldības iestādēm).”;
2. aizstāt punktā 1.6. vārdus ,,…Rīgas rajons…” ar vārdiem ,,…Salaspils novads…”
3. izteikt punktu 3.1. šādā redakcijā:
„3.1..Iestāde īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas (tālāk tekstā IZM) Pirmsskolas
izglītības programmu, kods 0101 1111, atbilstoši IZM paraugprogrammai”;
4. izslēgt punktu 3.2.;
5. punktā 4.3. aizstāt vārdu ,,…izdalīšanas…” ar vārdu ,,…piešķiršanas…”;
6. izteikt punktu 4.4. šādā redakcijā„ 4.4. Grupu komplektēšanu un izglītojamo skaitu grupā nosaka Salaspils novada dome.”;
7. izslēgt punktu 4.5.;
8. izslēgt punktu 4.9.;
9. papildināt punktā 4.12. aiz vārda ,,…pamata…” ar vārdu „…vai…”;
10. papildināt nolikumu ar jaunu punktu 7.5.6. šādā redakcijā:
„7„5.6. Aizvieto Iestādes vadītāju viņas prombūtnes laikā”;
11. punktā 12.1.1. aizstāt vārdu ,,…līdzekļi…” ar vārdu ,,…mērķdotācijas…”;
12. punktā 12.. izslēgt vārdus ,,…valsts budžeta līdzekļiem vai…”.
8.§
Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Daugaviņa” nolikumā.
Izdarīt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Daugaviņa” 25.03.2009. apstiprinātā
nolikumā (prot. Nr. 9, 6.§) šādus grozījumus:
8.

1. papildināt 1.5. punktu aiz vārdiem „… PII Daugaviņa…” ar vārdiem „…(sarakstē starp
Salaspils novada pašvaldības iestādēm).”;
2. izteikt nolikuma 1.6 punktu šādā redakcijā “ Iestādes juridiskā adrese – Saulkalne 18B ,
Salaspils novads, LV- 2117”;
3. punktā 3.1. aizstāt vārdu “ ...programma....” ar vārdiem “...programmas kods
01011111.”;
4. punktā 4.3. aizstāt vārdus- “´…vietas izdalīšanas kārtību…” ar vārdiem “... vietas
piešķiršanas kārtību,...”;
5. punktā 4.4. aizstāt vārdus –“...saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem...”ar vārdu
“...dibinātājs...”;
6. izslēgt noteikuma 4.5. punktu;
7. punktu 4.9. izteikt šādā redakcijā: “Licencētā programma paredz bērnu obligāto
sagatavošanu skolai programmas īstenošanu.”;
8. papildināt 4.13. punktu aiz vārdiem-“...iesnieguma pamata ...”ar vārdu “... vai...”;
9. iekļaut jaunu 6.5.6. punktu izteiktu šādā redakcijā: “…Aizvieto iestādes vadītāju viņa
prombūtnes laikā, atvaļinājuma laikā, darba nespējas vai komandējuma laikā.”;
10. 11.1.1. punktā aizstāt vārdu “...līdzekļi...” ar vārdu “... mērķdotācijas...”;
11. izteikt punktu 11.3 šādā redakcijā: “Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no
pašvaldības līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.”.
9.§
Par grozījumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” nolikumā.
Izdarīt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” 30.05.2007. apstiprinātā
nolikumā (prot. Nr. 11, 7.§) šādus grozījumus:
1. tekstā aizstāt vārdu „bērns” ar vārdu „izglītojamais”;
2. papildināt 5. punktu aiz vārdiem „… PII ,,JĀŅTĀRPIŅŠ” ar vārdiem „…(sarakstē starp
Salaspils novada pašvaldības iestādēm).”;
3. aizstāt nolikuma 6.punktā vārdus „ … Rīgas rajons …” ar vārdiem „… Salaspils
novads …”;
4. izslēgt nolikuma 9.6. punktu;
5. izslēgt nolikuma III. daļas 11.punktu;
6. izteikt nolikuma IV. daļas 11.punktu šādā redakcijā „Bērnu uzņemšana pirmsskolas
izglītības iestādē notiek atbilstoši Salaspils novada domes noteiktai kārtībai, kuru nosaka
Saistošie noteikumi „Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Salaspils novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.”;
7. iekļaut nolikumā jaunu 12.punktu „Izglītojamo skaits grupā ir noteikts Salaspils novada
domes (turpmāk tekstā arī - dibinātājs) saistošos noteikumos „Bērnu reģistrācija un uzņemšanas
kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē”;

8. papildināt nolikuma 12.punktu aiz vārdiem „… vecuma īpatnībām…” iekļaut”
…saskaņojot ar Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļu.”;
9. nolikuma 17.punktā aizstāt vārdus „ …„Noteikumi vecākiem”, kurus apstiprina
Salaspils novada dome”, ar vārdiem „…Iestādes Iekšējās kārtības noteikumi.”;
10. nolikuma 24.punktā aizstāt vārdus „ … izglītības metodiķa …”, ar vārdiem „ …
vadītāja vietnieka metodiskajā darbā …”;
11. iekļaut nolikumā jaunu 24.4.punktu „…aizvieto Iestādes vadītāju viņa prombūtnes
laikā ( atvaļinājums, darba nespēja, komandējums)…”;
12. papildināt nolikuma 33.3.punktu aiz vārdiem „ …psihologs un …” ar vārdu „ … /vai
…”;
13. nolikuma 38.punktā izslēgt teikuma daļu „ … valsts budžeta līdzekļiem vai …”;
14. nolikuma 45.punktu papildināt aiz vārdiem „ …Iestādes vadītājs …” ar vārdiem
„…nepieciešamības gadījumā …”;
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15. nolikuma 49.punktā izslēgt teikuma daļu „ … Rīgas rajona padomes Izglītības un
kultūras pārvaldei …”;
16. izteikt nolikuma 50.punktu šādā redakcijā „Pirmsskolas iestādes sanitārās higiēnas
normu izpilde, ugunsdrošība, darba drošība un civilā aizsardzība tiek nodrošināta
atbilstoši reglamentējošām tiesību normām”;
17. izslēgt nolikuma 51.punktu;
18. nolikuma 52.punktu izteikt jaunā redakcijā:
„Iestādes izdotie administratīvie akti var tikt apstrīdēti administratīvajā aktā noteiktajā
termiņā Salaspils novada domē, APL 77.panta noteiktā kārtībā. Iestādes faktiskā rīcība var
tikt apstrīdēta tādā pašā kārtībā, kā administratīvais akts.”
10.§
Par Salaspils novada Metodisko materiālu skates "Metodiskie materiāli pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai” organizēšanu
1. Organizēt Salaspils novada Metodisko materiālu skati "Metodiskie materiāli
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai” no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada
2.maijam
2. Apstiprināt Metodisko materiālu skates vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
- Maija Līce - Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītājas vietniece
metodiskajā darbā;
- Silvija Pivore- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītība iestādes „Saime”
vadītāja;
- Vera Kalniņa- Salaspils 1.vidusskolas direktore;
- Evita Beļska- Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītība iestādes „Jāņtārpiņš”
vadītāja;
- Līga Bogdāne- Izglītības, kultūras un sporta daļas izglītības metodiķe.
3. Noteikt Metodisko materiālu skates balvu fondu 100 Ls.
4. Uzdot Metodisko materiālu skates vērtēšanas komisijai sagatavot nolikumu un iesniegt
apstiprināšanai domē līdz 23.12.2010.
11.§
Par pašvaldības pilnvaroto personu statusu piešķiršanu un iesaistīšanu vides
aizsardzības, zvejas un makšķerēšanas kontroles darbības nodrošināšanā Salaspils
novadā.
1. Deleģēt sabiedriskās vides inspektora pilnvaras Salaspils novadā, sekojošiem biedrības
„Vides aizsardzības Asociācija” reģistrācijas Nr. 50008135421, biedriem:
• Aivars Ruņģis p/k 110478 – 10515
• Aigars Caunītis p/k 110782 – 11005
• Aivars Ciematnieks p/k 280261 – 11564
• Juris Valainis p/k 170469 – 11012
2. Apstiprināt Pilnvarojuma līgumu (par ūdens bioloģisko resursu aizsardzību).
12.§
Par atklāta konkursa “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Salaspils
novadā” izsludināšanu.
1. Izsludināt atklātu konkursu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Salaspils
novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/65), saskaņā ar iepirkumu specifikāciju.
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
a. komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Andrejs Jaunkalns;
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b. komisijas locekļi: Raimonds Čudars, Juris Putniņš, Laura Puķe, Dagnis Mukāns, Valdis
Circenis, Ojārs Kramiņš.
3. Noteikt, ka sekretāres pienākumus veic Inese Apine.
13.§
Par iepirkuma “Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” ietvaros” periodam no 2011.gada 1. janvāra līdz 2011.gada
31.decembrim” izsludināšanu
1. Izsludināt iepirkumu “Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība” ietvaros” periodam no 2011.gada 1. janvāra līdz 2011.gada
31.decembrim” (identifikācijas Nr SND 2010/68), saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
− komisijas priekšsēdētāja: Dzintra Mūrniece,
− komisijas locekļi: Gineta Gude, Laura Puķe.
3. Noteikt, ka komisijas sekretāres pienākumus pilda Inese Apine.
14.§
Par iepirkuma procedūras “Kondicionēšanas iekārtu apkope, ventilācijas sistēmu
kopšana un filtru nomaiņa pašvaldības iestādēs 2011.gadā” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Kondicionēšanas iekārtu apkope, ventilācijas sistēmu
kopšana un filtru nomaiņa pašvaldības iestādēs 2011.gadā” (identifikācijas Nr. SND
2010/67), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
a. komisijas priekšsēdētājs – Aigars Lācis
b. komisijas locekļi – Mareks Kalniņš, Dzintra Mūrniece.
3. Noteikt, ka komisijas sekretāres pienākumus veic Inese Apine.
15.§
Par iepirkuma procedūras “Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkumu “Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana“ identifikācijas Nr. SND 2010/66, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2.
-

Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja Lolita Trukšāne,
komisijas locekļi - Laura Puķe, Ansis Grantiņš, Andrejs Svilāns, Aleksandrs Prutkovs,
sekretāre Inese Apine.
16.§
Par detālplānojuma projekta „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta
Saulītes”, Salaspils novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.46/2010
„Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zelta Saulītes”, Salaspils novadā”
izdošanu.

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Zelta Saulītes”, Salaspils
novadā.
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2. Izdot saistošos noteikumus Nr.46/2010 ”Detālplānojums nekustamajam īpašumam
„Zelta Saulītes”, Salaspils novadā”.
3. Uzdot kopīpašniekiem izpildīt saistošo noteikumu Nr.46/2010 ”Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Zelta Saulītes”, Salaspils novadā” detālplānojuma realizācijas
kārtību.
4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī lēmuma publicēšanas laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.
17.§
Par Vladimira Vasiļjeva veikto ieguldījumu kompensēšanu.
1. Kompensēt Vladimiram Vasiļjevam veiktos ieguldījumus pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Nr.8, Maskavas iela 9, Salaspilī, Salaspils novadā, remontā Ls 295,00 apmērā.
2. Atbrīvot adresātu no maksas par 1. punktā norādītā pašvaldības īpašuma lietošanu (īres
maksas) laika periodā no 01.01.2011. līdz 30.06.2013.
3. Noteikt, ka laika periods var tikt mainīts, ja dzīvokļa īpašnieks pieņem lēmumu par
maksas izmaiņām par pašvaldības dzīvokļa īpašuma lietošanu.
4. Uzdot pašvaldības dzīvojamā fonda apsekošanas komisijai ne retāk kā reizi gadā
apsekot 1. punktā norādīto dzīvokļa īpašumu, sastādot aktu.
5. 5. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātam.
18.§
Par Nikolaja Kasparoviča iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Nikolajam Kasparovičam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
19.§
Par Māres Semjonovas iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Mārei Semjonovai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
20.§
Par Ingas Špedtes iesnieguma izskatīšanu.
Piešķirt Ingai Špedtei nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
21.§
Par Sintijas Varsegovas iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Sintijai Varsegovai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
22.§
Par ValentīnasBērziņas iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Valentīnai Bērziņai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
23.§
Par Raisas Demshovas iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Raisai Demshovai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
24.§
8.

Ziņu anulēšana par Ivara Rumpja deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Ivara Rumpja deklarēto dzīvesvietu.
25.§
Par grozījumu izdarīšanu domes 14.04.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lietošanas
mērķa un jaunu adrešu noteikšanu”
Izdarīt grozījumu Salaspils novada domes 14.04.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils pagastā, Salaspils novadā,
lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu” (Prot.Nr.8, 45.§).
26.§
Par zemes gabala Līvzemes ielā 21A, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un lietošanas mērķa noteikšanu.
Noteikt zemes gabalu Līvzemes ielā 21A, kadastra Nr.80110042073, 0.8940ha platībā par
Salaspils novada domei piekrītošu zemi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
27.§
Par Nataļjas Gerasimovas iesnieguma izskatīšanu un zemes nomas līguma
noslēgšanu.
nodot nomā ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem 30 m2 lielu zemesgabalu LĪVZEMES IELĀ
25 k-3 – 149, SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ, kas piekrīt garāžai Nr.149,
Līvzemes ielā 25 k-3, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā.
28.§
Par Annas Ziedkalnes iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu maiņu.
1. Mainīt nosaukumu nekustama īpašumam ar kadastra Nr.8031 004 0169 no „Maijas”,
Salaspils pagasts, Salaspils novads uz „ZIEDKALNI”, SALASPILS PAGASTS,
SALASPILS NOVADS;
2. Mainīt nosaukumu nekustama īpašumam ar kadastra Nr.8031 004 0026 no „Ziedkalni”,
Salaspils pagasts, Salaspils novads uz „MAIJAS”, SALASPILS PAGASTS,
SALASPILS NOVADS;
3. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu Annai Ziedkalnei (Rigondas gatve 2-34, Rīga,
LV-1067); Maijai Prokopenko (Dammes iela 48-13, Rīga, LV-1069); Valsts zemes
dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Kadastra birojam, Adrešu reģistram.
29.§
Par nosaukumu piešķiršanu.
1. Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 009 0003 – „ROZES
3”, SALASPILS PAGASTS, SALASPILS NOVADS.
2. Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.8031 009 0049 – „SENČI”,
SALASPILS PAGASTS, SALASPILS NOVADS.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas kadastra daļai un
Adrešu reģistram.
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30.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Senči- BramaņiTilderi, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Tilderi, Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Tilderi, Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
31.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Kannenieki,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Kannenieki, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā.
32.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Puķes-1, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un jaunu
nosaukumu piešķiršanu.
Apstieprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Puķes-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
33.§
Par zemes vienību Enerģētiķis 59, Salaspils pagastā, un Enerģētiķis 60, Salaspils
pagastā, apvienošanu un vienotas adreses noteikšanu.
1. Atļaut apvienot zemes gabalus Enerģētiķis 59, Salaspils pagastā, un Enerģētiķis 60,
Salaspils pagastā, izveidojot vienotu nekustamo īpašumu, nemainot esošo lietošanas mērķi0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Apvienotajam zemes gabalam piešķirt adresi Enerģētiķis 59, Salaspils pagasts,
Salaspils novads.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam un VZD Rīgas reģionālās nodaļai.
34.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vladimiram Steselam un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Vladimiram Steselam uz lietošanā piešķirto zemi
Līvzemes ielā 25 k-3-130, Salaspilī, Salaspils novadā.
35.§
Par projekta iesnieguma “Ceļa C-32 posma rekonstrukcija Salaspils novadā Doles
salā” iesniegšanu LEADER iniciatīvas realizēšanai
1. Iesniegt projekta iesniegumu “Ceļa C-32 posma rekonstrukcija Salaspils novadā Doles
salā” biedrībai „Stopiņu un Salaspils partnerība” aktivitātei „Ciematu, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” finansējuma saņemšanai ar paredzamo
attiecināmo izmaksu apmēru Ls 25 000,00, kopējās projekta izmaksas Ls 145 000,00.
2. Projekta iesnieguma sagatavošanu atbilstoši Ministru Kabineta 27.01.2009.
noteikumiem Nr. 78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem
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zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai” un iesniegšanu
biedrībai „Stopiņu un Salaspils partnerība” līdz 2010.gada 15.decembrim uzdot Attīstības
daļai.
3. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Salaspils novada domes
līdzfinansējumu projekta īstenošanai Ls 120 000,00, paredzot finansējumu 2011. gada
Salaspils novada domes budžetā.
36.§
Par pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola” direktora rīkojuma daļā
atcelšanu.
Atcelt Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola” direktora 11.11.
2010. rīkojuma Nr. 1-5/68 „Par I.Ģēģeres atalgojumu un atvaļinājuma kompensāciju”
3.punktu.
37.§
Par Pētera Lasmaņa atbrīvošanu no pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta
skola” direktora pienākumu izpildes un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.
1. Atbrīvot Pēteri Lasmani no pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola”
direktora pienākumu izpildes ar 2010.gada 9.decembri.
2. Iecelt par pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola” direktora pienākumu
izpildītāju Daci Kaļveršu, saglabājot Salaspils novada domes budžetā minētās iestādes
vadītājam noteikto atlīdzības apmēru.
3. Noteikt, ka pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola” direktora amata
pretendents tiek izvēlēts atklāta konkursa kārtībā.
4. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam:
4.1.parakstīt līgumu ar Daci Kaļveršu par 2. punktā norādītā darba izpildi.
4.2.nodrošināt konkursa organizēšanu pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola”
direktora amata pretendenta izvēlei.
38.§
Par atklāta konkursa “Vienkāršotā renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde
KPFI līdzfinansētajam projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās””
izsludināšanu.
1. Izsludināt atklātu konkursu “Vienkāršotā renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde
KPFI līdzfinansētajam projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”” (identifikācijas
Nr. SND 2010/70), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
a. komisijas priekšsēdētājs – Ansis Grantiņš
b. komisijas locekļi – Zoja Rimša, Laura Puķe, Mareks Kalniņš, Jānis Šrēders.
3. Noteikt, ka sekretāres pienākumus veic Inese Apine.
39.§
Par iepirkuma procedūras “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu
savvaļas dzīvnieku izķeršana Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga
uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, ja nepieciešams, arī likvidēšana“
izsludināšanu.

8.

1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu
savvaļas dzīvnieku izķeršana Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga
uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, ja nepieciešams, arī likvidēšana”, iepirkuma
identifikācijas Nr. SND 2010/69, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
a. komisijas priekšsēdētājs – Dagnis Mukāns
b. komisijas locekļi – Laura Puķe, Kristina Galihanova.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
40.§
Par maksas noteikšanu pakalpojumiem Salaspils novada pašvaldības kapsētās.
1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Salaspils novada pašvaldības kapsētās”:
1.1.kapa vietas piešķiršana „Tilderu” kapsētā Salaspils iedzīvotāju apglabāšanai slēdzot
līgumu par kapa vietas uzturēšanu:
• vienvietīga kapa vieta 6 m2 – Ls 5,- (t.sk. PVN)
• divvietīga kapa vieta 9 m2 – Ls 10,- (t.sk. PVN)
• trīsvietīga kapa vieta 12 m2 – Ls 100,- (t.sk. PVN)
• četrvietīga kapa vieta 6 m2 – Ls 200,- (t.sk. PVN)
1.2.kapa vietas piešķiršana „Tilderu” kapsētā Salaspils iedzīvotāja tuvāko radinieku
(vecāku, bērnu, vecvecāku, mazbērnu, kuri nav deklarēti Salaspils novadā), apglabāšanai
slēdzot līgumu par kapa vietas uzturēšanu:
• vienvietīga kapa vieta 6 m2 – Ls 7,50,- (t.sk. PVN)
• divvietīga kapa vieta 9 m2 – Ls 15,- (t.sk. PVN)
• trīsvietīga kapa vieta 12 m2 – Ls 150,- (t.sk. PVN)
• četrvietīga kapa vieta 6 m2 – Ls 300,- (t.sk. PVN)
1.3.Noteikt maksu par kapa vietas ierādīšanu Ls 10,- (t.sk. PVN).
1.4.Par iebraukšanu kapsētā Ls 2,- (t.sk. PVN).
2. Personām, kuras veikušas apbedījumu„Tilderu” kapos līdz 2001.gadam un nav
slēgušas kapu vietas nomas līgumus, ir tiesības bez maksas noslēgt līgumu par kapa vietas
uzturēšanu, atbilstoši uzrādītiem apbedīšanas dokumentiem.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 28.10.2009. lēmums „Par maksas
pakalpojumu noteikšanu Salaspils novada kapsētās”
4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar saistošiem noteikumiem Nr.45/2010
„Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.

Sēdi slēdz plkst. 17:00

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 09.12.2010.

8.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

