Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.8
Salaspilī,
2010. gada 14.aprīlī
1.
2.
Nr.
Lēmuma nosaukums
3. Par pieņemto lēmumu izpildi.
4. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
5. Par saistošo noteikumu Nr.12/2010 „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.13/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.14/2010 “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos
noteikumos Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
8. Par pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” likvidācijas pabeigšanu.
9. Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 2.vidusskolā” izsludināšanu.
10. Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas, garderobes un jumta remonts PII
„Saulīte”” izsludināšanu.
11. Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 1.vidusskolā” izsludināšanu.
12. Par iepirkuma procedūras “Grupu un garderobes telpu remonts PII „Atvasīte””
izsludināšanu.
13. Par grozījumu izdarīšanu domes 31.03.2010. lēmumā „ Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanu Volodimiram Artemenkovam”.
14. Par dzīvojamo telpu maiņu.
15. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.
16. Par īres termiņa pagarināšanu Igoram Kudinam.
17. Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
18. Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
19. Par īres termiņa pagarināšanu Marinai Dmitrijevai.
20. Par īres termiņa pagarināšanu Nataļjai Rjabuhinai.
21. Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
22. Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
24. Par Josifa Kotiča veikto ieguldījumu kompensēšanu.
25. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ksenijai Bitei.
26. Ziņu anulēšana par Artjoma Bojarska, Tamāras Bojarskas deklarēto dzīvesvietu.
27. Ziņu anulēšana par Oļega Koškina deklarēto dzīvesvietu.
28. Ziņu anulēšana par Ruslana Rogovska deklarēto dzīvesvietu.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
31. Par I.Umbraško iesnieguma izskatīšanu
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
33. Par Viestura Māliņa iesnieguma izskatīšanu
34. Par attīstības priekšlikuma izstrādes uzsākšanu turpmākās plānošanas teritorijai „02
Jauktas – savrupmāju apbūves teritorija – teritorija „Piķurgas””
35. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajiem
īpašumiem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47, Salaspils pilsētā jaunā
redakcijā
36. Par domes 29.10.2008. lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabalam „Mazie Vaivadi”, Doles salā, Salaspils novadā” atcelšanu

3.

37. Par grozījumiem domes 10.09.2009. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Dārzkopības sabiedrībai „Lakstīgala””
38. 37.§
39. Par papildinājumiem Salaspils novada domes lēmumam “Par zemes nomu
(termiņlietošanu) personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”
40. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Tilderi, Buču iela 4.
41. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Piķurgās, „Brīvlauki 35”.
42. Par Romāna Rudeņa iesnieguma izskatīšanu
43. Par Sandras Pugačevskas iesnieguma izskatīšanu
44. Par Initas Bukavas iesnieguma izskatīšanu
45. Par Normunda Jekstes 2010.gada 1.februāra iesnieguma izskatīšanu
46. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Mazpuķes, Salaspils lauku
teritorijā, Salaspils novadā, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
48. Par projekta “Sporta laukuma izveidošana Salaspilī Rubeņu ielā 2a” pieteikumu
atklāta projektu konkursam „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai
pielāgošana pašvaldībās” 2010.gada finansējumam
49. Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu

3.
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.8

2010. gada 14.aprīlī

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 Salaspils novada domes 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils
novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” likvidācijas pabeigšanu.
7. Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 2.vidusskolā” izsludināšanu.
8. Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas, garderobes un jumta remonts PII
„Saulīte”” izsludināšanu.
9. Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 1.vidusskolā” izsludināšanu.
10. Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas remonts PII „Ritenītis”” izsludināšanu.
11. Par iepirkuma procedūras “Grupu un garderobes telpu remonts PII „Atvasīte””
izsludināšanu.
12. Par grozījumu izdarīšanu domes 31.03.2010. lēmumā „ Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanu Volodimiram Artemenkovam”.
13. Par dzīvojamo telpu maiņu.
14. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.
15. Par īres termiņa pagarināšanu Igoram Kudinam.
16. Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
17. Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
18. Par īres termiņa pagarināšanu Marinai Dmitrijevai.
19. Par īres termiņa pagarināšanu Nataļjai Rjabuhinai.
20. Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
22. Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Josifa Kotiča veikto ieguldījumu kompensēšanu.
24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ksenijai Bitei.
25. Ziņu anulēšana par Artjoma Bojarska, Tamāras Bojarskas deklarēto dzīvesvietu.
26. Ziņu anulēšana par Oļega Koškina deklarēto dzīvesvietu.
27. Ziņu anulēšana par Ruslana Rogovska deklarēto dzīvesvietu.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu.

30. Par I.Umbraško iesnieguma izskatīšanu.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu.
32. Par Viestura Māliņa iesnieguma izskatīšanu.
33. Par attīstības priekšlikuma izstrādes uzsākšanu turpmākās plānošanas teritorijai „02
Jauktas – savrupmāju apbūves teritorija – teritorija „Piķurgas”.
34. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajiem
īpašumiem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47, Salaspils pilsētā jaunā
redakcijā.
35. Par domes 29.10.2008. lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabalam „Mazie Vaivadi”, Doles salā, Salaspils novadā” atcelšanu.
36. Par grozījumiem domes 10.09.2009. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Dārzkopības sabiedrībai „Lakstīgala””.
37. Par papildinājumiem Salaspils novada domes lēmumam “Par zemes nomu
(termiņlietošanu) personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.
38. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Tilderi, Buču iela 4.
Sēdes slēgtā daļa
39. Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – Z.Rimša, M.Rogals, L.Fedorkova, K.Brunovskis, V.Circenis,
Ē.Miķelsons, S.Pivore, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, J.Putniņš, J.Rižkova, V.Kalniņa,
G.Volodins, V.Upmane, A.Svilāns; M.Caune
Izpilddirektors A.Jaunkalns, juriste L.Puķe.
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Piķurgās, „Brīvlauki 35”.
- Par Romāna Rudeņa iesnieguma izskatīšanu
- Par Sandras Pugačevskas iesnieguma izskatīšanu
- Par Initas Bukavas iesnieguma izskatīšanu.
- Par Normunda Jekstes 2010.gada 1.februāra iesnieguma izskatīšanu.
- Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Mazpuķes, Salaspils lauku
teritorijā, Salaspils novadā, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu.
- Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
- Par projekta “Sporta laukuma izveidošana Salaspilī Lauku ielā” pieteikumu atklāta
projektu konkursam „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana
pašvaldībās” 2010.gada finansējumam
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
atbalstīt R.Čudara priekšlikumu par izsludināto darba kārtību un darba kārtības
papildināšanu.
Domes priekšsēdētājs ierosina noteikt debašu reglamentu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (vis klātesošie deputāti), pret – nav, atturas nav,
nolemj:
- Noteikt uzstāšanās laiku debatēs – 3 minūtes;
- 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.
1. Apmaksāt Ls 450,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Mākslinieku un pašdarbnieku atbalstīšana (kultūras projekti)”, kods 2279 –
līdzfinansējums biedrības „Life Event” projekta „Mākslas un mūzikas dienas”
īstenošanai.
2. Apmaksāt Ls 160,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Citi pasākumi”, kods 2279 – Salaspils novada basketbola komandas dalībai Ogres
novada basketbola čempionātā.
3. Apmaksāt Ls 1000,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Palīdzība stihiskas nelaimes gadījumos”, kods 2350 – Guntaram
Harisovam ugunsgrēkā cietušā pašvaldības dzīvokļa Skolas 11/2 – 45 remonta
materiālu iegādes izdevumu segšanai.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.12/2010 „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12/2010 “Grozījumi Salaspils novada pašvaldības
2009.gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums” (pielikums Nr.1).
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.12/2010 stājas spēkā kārtībā, kāda ir noteikta likuma
“Par pašvaldībām” 24.panta 2. daļā.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.13/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
5.§
Par saistošo noteikumu Nr.14/2010 “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos
noteikumos Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem”.
2. Noteikt, ka 1. punktā norādītie saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 45.panta trešo un ceturto daļu.

6.§
Par pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” likvidācijas pabeigšanu.
1. Apstiprināt Likvidācijas komisijas iesniegto Salaspils novada pašvaldības iestādes
„Sociālās aprūpes māja” 2010.gada pārskatu ar slēguma bilanci (3.- 52.lapp.).
2. Noteikt, ka Salaspils novada pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja”
2010.gada pārskats ar slēguma bilanci glabāsies Grāmatvedībā.
3. Noteikt, ka pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” likvidācija ir pabeigta.
7.§
Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 2.vidusskolā” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Telpu remonts Salaspils 2. vidusskolā”
(identifikācijas Nr.SND 2010/13), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju (pielikums
Nr.4).
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Valērijs Sičovs;
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins, V.Bogdāne – Rogozina,
A.Prutkovs.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
8.§
Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas, garderobes un jumta remonts PII
„Saulīte”” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Kāpņu telpas, garderobes un jumta remonts PII
„Saulīte”” (identifikācijas Nr. SND 2010/16), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ņina Kacko
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
9.§
Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 1.vidusskolā” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Telpu remonts Salaspils 1.vidusskolā”
(identifikācijas Nr. SND 2010/12), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Vera Kalniņa
- komisijas locekļi – Valdis Circenis, Genādijs Volodins.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
10.§
Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas remonts PII „Ritenītis”” izsludināšanu.

1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Kāpņu telpas remonts PII „Ritenītis”
(identifikācijas Nr. SND 2010/15), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Anna Kavasa
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
11.§
Par iepirkuma procedūras “Grupu un garderobes telpu remonts PII „Atvasīte””
izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Grupu un garderobes telpu remonts PII
„Atvasīte”” (identifikācijas Nr. SND 2010/14), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Vanda Bārtule;
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
12.§
Par grozījumu izdarīšanu domes 31.03.2010. lēmumā „ Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
Volodimiram Artemenkovam”.
Izdarīt šādus grozījumus Salaspils novada domes 31.03.2010. lēmumā „Par
sociālā dzīvokļa izīrēšanu Volodimiram Artemenkovam” ( protokols Nr.7,16.§):
1. Aizstāt 1.punktā tekstu „…uz 6 mēnešiem no 01.03.2010. līdz 01.09.2010.” ar
tekstu „…uz 6 mēnešiem no 01.04.2010.līdz 01.10.2010.”;
2. Aizstāt 2. punktā tekstu „Ar 01.03.2010…” ar tekstu „Ar 01.04.2010…”.
13.§
Par dzīvojamo telpu maiņu.
1. Atļaut dzīvojamo telpu maiņu starp īrniekiem Inesi Rutko, dzīv. Gaismas ielā 5-4,
Salaspilī (1 ist., kop.pl. 34,2 m2) un Žannu Karasevu, dzīv. Miera ielā 16/7-309,
Salaspilī (1 ist., kop.pl. 17,90 m2).
2. Izīrēt Inesei Rutko dzīvojamās telpas Miera ielā 16/7-309, Salaspilī.
3. Izīrēt Žannai Karasevai dzīvojamās telpas Gaismas ielā 5-4, Salaspilī.
4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc parādu nomaksas par dzīvoklim Nr.4, Gaismas
ielā 5, Salaspilī piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem un pašvaldības
īpašuma lietošanu (minētā dzīvokļa īri).
5. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam pēc pierādījumu saņemšanas par
4.punktā noteikto parādu nomaksu, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus Inesi
Rutko un Žannu Karasevu uz nenoteiktu laiku atbilstoši šī lēmuma 2. un
3.punktam.
14.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.54, Celtnieku iela 18, Salaspilī,
īrnieks Pavlo Unhurs uz 6 mēnešiem - no 16.04.2010. līdz 15.10.2010.
2. Ar 17.04.2010. atzīt 30.11.2009. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.14 par
spēkā neesošu.
2. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu
ar īrnieku Pavlo Unhuru uz 1. punktā norādīto laiku.
15.§
Par īres termiņa pagarināšanu Igoram Kudinam.
1. Pagarināt Igoram Kudinam dzīvojamo telpu Skolas ielā 7-417, Salaspilī īres
termiņu uz 3 mēnešiem līdz no 15.04.2010. līdz 14.07.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos
pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.
punktam.
16.§
Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
1. Pagarināt Sergejam Jarovojam dzīvojamo telpu Skolas ielā 7-510, Salaspilī īres
termiņu uz 3 mēnešiem – līdz 03.07.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam slēgt vienošanos par
īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu un parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.
punktam.
17.§
Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
1. Pagarināt Baibai Ķīlei dzīvojamo telpu īres termiņu Sociālās palīdzības namā
Salaspilī, Skolas ielā 7 – 421 uz 6 mēnešiem no 05.04.2010. līdz 04.07.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam slēgt vienošanos par
īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu un parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma
1.punktam.
18.§
Par īres termiņa pagarināšanu Marinai Dmitrijevai.
1. Pagarināt Marinai Dmitrijevai dzīvojamās telpas Skolas ielā 7 – 306, Salaspilī īres
termiņu uz 6 mēnešiem-līdz 04.10.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos
pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.
punktam.
19.§
Par īres termiņa pagarināšanu Nataļjai Rjabuhinai.
1. Pagarināt Nataļjai Rjabuhinai dzīvojamo telpu Skolas ielā 7 – 509, Salaspilī īres
termiņu uz 1 gadu – līdz 18.04.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt
vienošanos pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām,
atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.

20.§
Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
1. Pagarināt Solvitai Stubei dzīvojamo telpu īres termiņu Sociālās palīdzības namā
Salaspilī, Skolas ielā 7 – 507 uz 6 mēnešiem no 14.01.2010. līdz 14.07.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam slēgt vienošanos par
īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu un parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma
1.punktam.
21.§
Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu Jurijam Loščiņinam Skolas ielā 7 – 542,
Salaspilī uz 3 mēnešiem no 21.03.2010. līdz 20.06.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam slēgt vienošanos par
īres un komunālo maksājumu parāda atmaksu un parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma
1.punktam.
22.§
Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
1. Pagarināt Ingai Obeļjanovai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a- 7, Salaspilī īres
termiņu uz 3 mēnešiem no 19.03.2010. līdz 19.06.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos
pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.
punktam.
23.§
Par Josifa Kotiča veikto ieguldījumu kompensēšanu.
1. Kompensēt Josifam Kotičam veiktos ieguldījumus pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Nr.45, Skolas iela 7/2, Salaspilī remontā Ls 344,14 apmērā.
2. Atbrīvot adresātu no maksas par 1. punktā norādītā pašvaldības īpašuma lietošanu
(īres maksas) laika periodā no 01.04.2010. līdz 01.06.2013.
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. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātam.
24.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ksenijai Bitei.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.68, Enerģētiķu iela 2, Salaspilī,
īrniece Ksenija Bite uz 6 mēnešiem no 01.05.2010. līdz 01.11.2010.
2. Ar 01.05.2010. atzīt 01.03.2010. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.201 par
spēkā neesošu.

3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu
ar īrnieci Kseniju Biti uz 1. punktā norādīto laiku.
25.§
Ziņu anulēšana par Artjoma Bojarska, Tamāras Bojarskas deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Atrjoma Bojarska un Tamātas Bojarskas deklarēto dzīvesvietu
Enerģētiķu ielā 5 - 75, Salaspilī, Salaspils nov.
26.§
Ziņu anulēšana par Oļega Koškina deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Oļega Koškina, deklarēto dzīvesvietu „Silabrieži 1” – 4, Salaspils
pag., Salaspils nov.
27.§
Ziņu anulēšana par Ruslana Rogovska deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Ruslana Rogovska, deklarēto dzīvesvietu Skolas ielā 11 k-2 - 87,
Salaspilī, Salaspils nov.
28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos
1. Atteikt sadalīt termiņos nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu Rīgas ielā 115, Salaspilī, par 2009.gadu.
2. Uzdot Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātam.
29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
1. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu nekustamajam
īpašumam
„Prohovi”,
Salaspils
pagastā,
Salaspils
novadā,
kad.Nr.80310050060, par 2010.gada 2.ceturksni līdz 2010.gada 14.augustam
par summu Ls 173.48 (viens simts septiņdesmit trīs lati 78 santīmi).
2. Noteikt, ka pārējie nekustamā īpašuma nodokļa ceturkšņa maksājumi par
2010.gada 3.un 4.ceturksni veicami atbilstoši 2010.gada 18.februāra
maksāšanas paziņojumam par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam, Nr.106295 (par 3.ceturksni - līdz 2010.gada 16.augustam Ls 173.48, par 4.ceturksni –
līdz 2010.gada 15.novembrim Ls 173.48).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Grāmatvedībai.
30.§
Par I.Umbraško iesnieguma izskatīšanu
Neatbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa 2010.gadā nekustamo īpašumu neapdzīvojamās telpas Miera ielā 24b, Salaspilī un kiosku Miera ielā 24b, Salaspilī.
31.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu

Noraidīt S.Vintes iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu 2010.gadā par nekustamo īpašumu – Meldru ielā 103, Salaspilī.
32.§
Par Viestura Māliņa iesnieguma izskatīšanu
Noraidīt V. Māliņa iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu par 2010.gadu.
33.§
Par attīstības priekšlikuma izstrādes uzsākšanu turpmākās plānošanas teritorijai „02
Jauktas – savrupmāju apbūves teritorija – teritorija „Piķurgas””
1. Uzsākt attīstības priekšlikuma izstrādi turpmākās plānošanas teritorijai „02
Jauktas – savrupmāju apbūves teritorija – teritorija „Piķurgas””.
2. Apstiprināt Darba uzdevumu attīstības priekšlikuma izstrādei turpmākās
plānošanas teritorijai „02 Jauktas – savrupmāju apbūves teritorija – teritorija
„Piķurgas”.
3. Par Attīstības priekšlikuma izstrādes vadītāju noteikt arhitektu Intaru Āboliņu.
4. Pieņemt zināšanai, ka attīstības priekšlikuma izstrādes ierosinātājs un finansētājs
V.Podņebess par attīstības priekšlikuma izstrādātāju ir izvēlējies SIA „PEAF”
reģ.Nr.40003298105, Preses ielā 2, Ogre, LV-5001.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
6. Noteikt, ka Salaspils novada dome neuzņemas finansiālu vai juridisku atbildību,
ja turpmākās plānošanas teritorijas attīstības priekšlikuma izstrādes laikā
piedāvātie risinājumi netiek saskaņoti ar tos skarošo zemes īpašumu īpašniekiem
un/vai tiesiskajiem valdītājiem.
34.§
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajiem
īpašumiem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47, Salaspils pilsētā jaunā
redakcijā
1. Apstiprināt darba uzdevumu „Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai Salaspils
novada teritorijas plānojumā atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu
detalizācijai zemes gabaliem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47 (kad.Nr.
80110040501, kad.Nr.80110040508, kad.Nr.80110040509, kopējā platība 10489m2
jaunā redakcijā.
2. Atcelt ar domes 28.03.2007. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabaliem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47, Salaspils pilsētā” (ar
grozījumiem domes 12.03.2008. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
2007.gada 28.marta lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam
Rīgas ielā 45, Salaspils pilsētā”” (prot.Nr. 5, 26.§) un grozījumiem domes 28.11.2007.
lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes 2007.gada 28.marta lēmumā „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Rīgas ielā 45, Salaspils pilsētā””
4.p. apstiprināto darba uzdevumu „Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai
Salaspils teritorijas atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizācijai
zemes gabaliem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47 (kad.Nr. 80110040501,
kad.Nr.80110040508, kad.Nr.80110040509, kopējā platība 10489m2).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
35.§

Par domes 29.10.2008. lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabalam „Mazie Vaivadi”, Doles salā, Salaspils novadā” atcelšanu
1. Atcelt domes 29.10.2008. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabalam „Mazie Vaivadi”, Doles salā, Salaspils novadā” (prot.Nr.23, 33.§) un pārtraukt
tālāku detālplānojuma izstrādi zemes īpašumam „Mazie Vaivadi”, Salaspils novadā.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātiem.
36.§
Par grozījumiem domes 10.09.2009. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Dārzkopības sabiedrībai „Lakstīgala””
1. Papildināt Salaspils novada domes 10.09.2009. lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Dārzkopības sabiedrībai „Lakstīgala”” (prot. Nr.20, 16.§) ar 4.punktuzemes reformai paredzētajam zemes gabalam noteikt apgrūtinājumu- 0503- ceļa
servitūts.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu VZD Rīgas reģionālai nodaļai.
37.§
Par papildinājumiem Salaspils novada domes lēmumam “Par zemes nomu
(termiņlietošanu) personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”
1. Papildināt Salaspils novada domes 2009.gada 25.novembra lēmuma “Par zemes
nomu (termiņlietošanu) personīgo palīgsaimniecību vajadzībām” (Prot.Nr.33, 17.§)
1.punktu ar 11.apakšpunktu:
Nr. p/k
11.

Adrese
Līvzemes iela 23/3

Dārzu skaits
17

Platība (ha)
0.6

Nomas ilgums
Līdz 30.11.2010.

2. Noteikt, ka 1.punktā minētiem sakņu dārziem nomas maksas apmērs ir
aprēķināms atbilstoši Salaspils novada domes 10.02.2010. pieņemtajiem
Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2010 „Salaspils novada pašvaldībai piekrītošu
vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā personīgo
palīgsaimniecību uzturēšanai, nomas maksas apmēra noteikšanu”;
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu;
4. Uzdot Salaspils novada domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam nodrošināt zemes
nomas līgumu parakstīšanu ar mazdārziņu nomniekiem.
38.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Tilderi, Buču iela 4.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, Tilderi, Buču iela 4.
39.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Piķurgās, „Brīvlauki 35”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, Piķurgās, „Brīvlauki 35”.
40.§

Par Romāna Rudeņa iesnieguma izskatīšanu
Atcelt Salaspils
administratīvo aktu.

novada

Būvvaldes

būvinspektora

V.Nauduševica

pieņemto

41.§
Par Sandras Pugačevskas iesnieguma izskatīšanu
1. Noraidīt Sandras Pugačevskas 2010.gada 5.marta iesniegumu (reģ. Nr.244, lietas
Nr.1-21), par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos par
nekustamo īpašumu Smilgu ielā 31, Salaspilī.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2010.gadu veicami
atbilstoši 2010.gada 5.februāra maksāšanas paziņojumam par nekustamā īpašuma
nodokli 2010.gadam, Nr.10-1974.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Grāmatvedībai.
42.§
Par Initas Bukavas iesnieguma izskatīšanu
Noraidīt I.Bukavas 2010.gada 1.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņas apturēšanu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu Smilgu
ielā 4, Salaspilī.
43.§
Par Normunda Jekstes 2010.gada 1.februāra iesnieguma izskatīšanu
Noraidīt Normunda Jekstes 2010.gada 1.februāra iesniegumu par nokavējuma naudas
aprēķināšanas pārtraukšanu par nekustamo īpašumu Meldru ielā 5, Salaspilī.
44.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Mazpuķes, Salaspils lauku
teritorijā, Salaspils novadā, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Mazpuķes, Salaspils pagastā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 80310020033, izveidojot to kā pastāvīgu nekustamo īpašumu.
2. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „C-25”, Salaspils pagasts,
Salaspils novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 - Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
4. Ar 1.punktā noteikto darbību izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no pašvaldības
budžeta.
5. Lēmumu nosūtīt adresātiem un VZD Rīgas reģionālās nodaļai.
45.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
1.

Apstiprināt zemes ierīkotāja Intas Pušņickas (sertifikāts Nr.AA000000010) izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pūpoli”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā, ar kadastra Nr. 80310010006.

2.

Piekrist sadalīt Līvijai Ambainei, Līgai Lasei un Raimondam Matisonam piederošo
nekustamo īpašumu Pūpoli, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.
80310010006 četros zemes gabalos:
a) zemes gabalu “1” (pēc zemes ierīcības projekta) 25.00ha platībā, izveidojot kā
patstāvīgu īpašuma objektu, nemainot esošo adresi: Pūpoli, Salaspils pagasts,
Salaspils novads un noteikt galveno lietošanas mērķi- 0601- individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
Noteikt zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.21ha;
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.19ha;
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.21ha;
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.29ha;
020401- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu
kanalizāciju- 0.03ha;
020401- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu
kanalizāciju- 0.03ha;
020401- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu
kanalizāciju- 0.03ha;
02050102- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem- 1.53ha;
020502- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju- 0.04ha;
020502- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju- 0.01ha;
02080102- aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0.4 megapaskāliem
līdz 1.6 megapaskāliem- 0.06ha;
050301- ceļa servitūta teritorija- 0.35ha;
050301- ceļa servitūta teritorija- 0.25ha;
b) zemes gabalu “2” (pēc zemes ierīcības projekta) 4.02ha platībā, izveidojot kā
patstāvīgu īpašuma objektu un piešķirot jaunu adresi: Pūpoli 1, Salaspils pagasts,
Salaspils novads.
Saskaņā ar MK 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 un NĪ lietošanas mērķu klasifikatoru
zemes gabalam noteikt galveno zemes lietošanas mērķi – 0601- individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
Noteikt zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.19ha;
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.23ha;
02050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20
kilovoltiem- 0.18ha;
02050102- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem- 0.01ha;
020502- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju- 0.01ha;
050301- ceļa servitūta teritorija- 0.14ha;
c) zemes gabalu “3” (pēc zemes ierīcības projekta) 9.81ha platībā, izveidojot kā
patstāvīgu īpašuma objektu un piešķirot jaunu adresi: Pūpoli 3, Salaspils pagasts,
Salaspils novads. Saskaņā ar MK 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 un NĪ lietošanas
mērķu klasifikatoru zemes gabalam noteikt galveno zemes lietošanas mērķi – 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Noteikt zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.53ha;

010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.16ha;
02050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20
kilovoltiem- 0.24ha;
02050102- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem- 0.03ha;
02050102- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem- 0.22ha;
020502- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju- 0.09ha;
050301- ceļa servitūta teritorija- 0.33ha;
d) zemes gabalu “4” (pēc zemes ierīcības projekta) 9.81ha platībā, izveidojot kā
patstāvīgu īpašuma objektu un piešķirot jaunu adresi: Pūpoli 4, Salaspils pagasts,
Salaspils novads. Saskaņā ar MK 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 un NĪ lietošanas
mērķu klasifikatoru zemes gabalam noteikt galveno zemes lietošanas mērķi – 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Noteikt zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
010401- aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm- 0.32ha;
020502- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju- 0.03ha;
050301- ceļa servitūta teritorija- 0.1ha.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļai un Adrešu
reģistram.
46.§
Par projekta “Sporta laukuma izveidošana Salaspilī Rubeņu ielā 2a” pieteikumu
atklāta projektu konkursam „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai
pielāgošana pašvaldībās” 2010.gada finansējumam
Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja projektu konkursu „Jauniešu aktīvās atpūtas
laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās” Jaunatnes politikas valsts programmas
2010.gadam 1.3.apakšsadaļa „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana
pašvaldībās”.
Saskaņā ar projektu konkursa „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai
pielāgošana pašvaldībās” nolikumu:
• Konkursa mērķis – izvēlēties vismaz 7 projekta iesniedzējus, kas īstenos aktīvās
atpūtas laukumu izveidošanu vai esošo laukumu pielāgošanu ārpus izglītības
iestādēm ar mērķi veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika
izmantošanu.
• Projekta iesniedzējs – pašvaldība.
• Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Viena pieteiktā projekta finansējuma
apmērs no ministrijas nedrīkst būt mazāks par 2500 LVL un lielāks par 3000
LVL. Līdzfinansējums nav nepieciešams.
• Konkursa atbalstāmās aktivitātes:
o aktīvās atpūtas laukuma izbūve;
o aktīvās atpūtas laukuma aprīkojuma iegāde;
o aktīvās atpūtas laukuma blakus teritorijas labiekārtošana.
• Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 19.aprīlis.
• Projekta īstenošanas termiņš – 2010.gada 10.septembris.

Pamatojoties uz projektu konkursa „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai
pielāgošana pašvaldībās” nolikuma 5. un 10. punktiem, atklāti balsojot ar 17 balsīm par
(visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Iesniegt projektu “Sporta laukuma izveidošanu Salaspilī Rudeņu ielā 2a” Jaunatnes
politikas valsts programmas 2010.gadam finansējuma saņemšanai ar paredzamo
kopējo izmaksu apmēru Ls 3000,00.
2. Uzdot Salaspils novada domes Finanšu līdzekļu piesaistes un ārējo sakaru daļai
sagatavot projekta iesniegumu un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā līdz
2010.gada 19.aprīlim.
Sēdes slēgtā daļa
47.§
Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu
Lēmuma projekta izskatīšana tiek atlikta.

Sēdi slēdz plkst. 17.10

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 15.04.2010.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

Pielikums Nr.1
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 14.aprīlī
(prot.Nr.8, 3.§)
Saistošie noteikumi Nr.12/2010
Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1).punktu, 24. panta 1.daļas 12).punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu.

Izdarīt Salaspils novada domes 2009.gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.
17/2009 „Salaspils novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
izteikt saistošo noteikumu 5.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1.14. attīstības daļa;”

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

