Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.15
Salaspilī,
2010. gada 14.jūlijā
1.
2. Nr. Lēmuma nosaukums
3. Par pieņemto lēmumu izpildi.
4. Par Daugavas muzeja akreditācijas materiālu apstiprināšanu
5. Par Saistošo noteikumu Nr.22/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu
6. Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
7. Par iepirkuma procedūras “Sociālā dienesta telpu renovācija Kalnu ielā 2, Salaspilī”
izsludināšanu.
8. Par sarunu procedūras “Siltumenerģijas iepirkums Salaspils pašvaldības iestādēm”
izsludināšanu.
9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Aļonai Žilinskai.
10. Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
11. Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
12. Par īres termiņa pagarināšanu Jutai Bukovskai.
13. Par pašvaldībai piederošu vai lietojumā esošu dzīvojamo telpu izīrēšanas uzskaites
reģistra apstiprināšanu.
14. Ziņu anulēšana par Raisas Vērmanes un Ērika Vērmaņa deklarēto dzīvesvietu.
15. Ziņu anulēšana par Litas Baueres, Jāņa Bauera, Litas Vlasovas, Zanes Vlasovas un
Rūtas Baueres deklarēto dzīvesvietu.
16. Ziņu anulēšana par Kristīnes Balčūnes deklarēto dzīvesvietu.
17. Par Andras Ozoliņas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Vēverbūmaņi”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā
19. Par grozījumiem domes 12.05.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu zemes gabalam Kalniene, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lietošanas
mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.”
20. Par grozījumiem Salaspils novada domes 2009.gada 23.decembra. lēmumā “Par
grozījumiem Salaspils novada domes 2006.gada 27.septembra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma “Cederi” un “Jauncederi” detālplānojuma projekta grozījumu izstrādāšanu”
21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti”,
„Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā
23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Mežezeros, Igora ielā 6.
24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Apogu ielā 18.
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „Brīvlauki - 55”.
26. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „d/s Cekule Nr.367”.
27. Par Diānas Dundures iesnieguma izskatīšanu.
28. Par Salaspils novada domes 28.07.2004. lēmuma precizēšanu.
29. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Jurīši 1”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā
30. Par neapbūvētu zemes vienību atzīšanu par Salaspils novada domei piekrītošu zemi.

3.

31. Par saistošo noteikumu Nr.23/2010 “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos
noteikumos Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11, Salaspilī, Salaspils novadā trešās izsoles
noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu.
33. Par Jurija Luņina iesnieguma izskatīšanu.
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.15

2010. gada 14.jūlijā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par Daugavas muzeja akreditācijas materiālu apstiprināšanu.
3. Par Saistošo noteikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu” apstiprināšanu
4. Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
5. Par iepirkuma procedūras “Sociālā dienesta telpu renovācija Kalnu ielā 2, Salaspilī”
izsludināšanu.
6. Par sarunu procedūras “Siltumenerģijas iepirkums Salaspils pašvaldības iestādēm”
izsludināšanu.
7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Aļonai Žilinskai.
8. Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
9. Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
10. Par īres termiņa pagarināšanu Jutai Bukovskai.
11. Par pašvaldībai piederošu vai lietojumā esošu dzīvojamo telpu izīrēšanas uzskaites
reģistra apstiprināšanu.
12. Ziņu anulēšana par Raisas Vērmanes un Ērika Vērmaņa deklarēto dzīvesvietu.
13. Ziņu anulēšana par Litas Baueres, Jāņa Bauera, Litas Vlasovas, Zanes Vlasovas un
Rūtas Baueres deklarēto dzīvesvietu.
14. Ziņu anulēšana par Kristīnes Balčūnes deklarēto dzīvesvietu.
15. Par Andras Ozoliņas iesnieguma izskatīšanu.
16. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Vēverbūmaņi”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā.
17. Par grozījumiem domes 12.05.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu zemes gabalam Kalniene, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lietošanas
mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.”
18. Par grozījumiem Salaspils novada domes 2009.gada 23.decembra. lēmumā “Par
grozījumiem Salaspils novada domes 2006.gada 27.septembra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma “Cederi” un “Jauncederi” detālplānojuma projekta grozījumu izstrādāšanu”.
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti”,
„Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā.
21. Par Jurija Luņina iesnieguma izskatīšanu.
22. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Mežezeros, Igora ielā 6.
23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Apogu ielā 18.

Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – Z.Rimša, L.Fedorkova, M.Rogals, K.Brunovskis, V.Circenis,
Ē.Miķelsons, S.Pivore, J.Putniņš, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, G.Volodins,
V.Upmane, A.Svilāns; M.Caune,
Izpilddirektors A.Jaunkalns, padomniece juridiskos jautājumos Ie.Miļūna.
Sēdē nepiedalās – J.Rižkova (izbraukusi ārzemēs)
R.Čudars ierosina 21.darba kārtības punktu skatīt kā pēdējo, sēdes slēgtajā daļā un
papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „Brīvlauki - 55”.
- Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „d/s Cekule Nr.367”.
- Par Diānas Dundures iesnieguma izskatīšanu.
- Par Salaspils novada domes 28.07.2004. lēmuma precizēšanu.
- Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Jurīši 1”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā.
- Par neapbūvētu zemes vienību atzīšanu par Salaspils novada domei piekrītošu zemi.
- Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu.
- Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11, Salaspilī, Salaspils novadā trešās izsoles
noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu.
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.§
Par Daugavas muzeja akreditācijas materiālu apstiprināšanu
1. Apstiprināt un iesniegt šādus pašvaldības iestādes Daugavas muzejs akreditācijai
nepieciešamos materiālus ( pielikums Nr.1):
1.1.Vidēja termiņa stratēģija 2010.-2015.gadam;
1.2.Vidēja termiņa attīstības programmas 2010.-2015.gadam;
1.3.Daugavas muzeja krājuma politika 2010.-2015.gadam;
1.4.Daugavas muzeja komunikāciju politika 2010.-2015.gadam;
1.5.Daugavas muzeja pētniecības darba politika 2010.-2015.gadam;
1.6.Daugavas muzeja krājuma noteikumi 2010.-2015.gadam.

2. Uzdot Salaspils novada pašvaldības iestādes Daugavas muzejs direktorei Dainai
Lasmanei iesniegt 1. punktā minētos dokumentus Kultūras ministrijā muzeja akreditācijai.
3.§
Par Saistošo noteikumu Nr.22/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.22/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu”.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.22/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu” stājas spēkā saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta 3. daļu.

4.§
Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt četru ceļa zīmju Nr. 326 „Apstāties aizliegts” uzstādīšanu pie izbrauktuves
no domes pagalma stāvvietas līdz Līvzemes ielai un horizontālā ceļa apzīmējuma
izveidošanu pie ēkām Līvzemes ielā 8 un 9 (shēma pielikumā Nr.3).
2. Uzdot domes tehniskās daļas ceļu būvuzraugam Jānim Līcim saskaņot ceļa zīmju
shēmu Latvijas Valsts ceļu Rīgas rajona nodaļā.
3. Uzdot PI „Komunālais dienests” uzstādīt shēmā norādītās ceļa zīmes pēc saskaņojuma
saņemšanas Latvijas Valsts ceļu Rīgas rajona nodaļā.
5.§
Par iepirkuma procedūras “Sociālā dienesta telpu renovācija Kalnu ielā 2, Salaspilī”
izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Sociālā dienesta telpu renovācija Kalnu ielā 2,
Salaspilī” (identifikācijas Nr. SND 2010/41), saskaņā ar Maijas Spuras izstrādāto
vienkāršotās renovācijas projektu „Sociālā dienesta telpu renovācija Kalnu iela 2.,
Salaspils”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētāja – Indra Nipkena;
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins; Vladislavs Naudusēvičs, Laura
Puķe.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
6.§
Par sarunu procedūras “Siltumenerģijas iepirkums Salaspils pašvaldības iestādēm”
izsludināšanu.
1.Izsludināt sarunu procedūru “Siltumenerģijas iepirkums Salaspils pašvaldības iestādēm
2010/2011. gada apkures sezonā” (identifikācijas Nr. SND 2010/40), saskaņā ar iepirkumu
specifikāciju.
2.Apstiprināt procedūras komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Jaunkalns

- komisijas locekļi – Juris Putniņš, Laura Puķe, Andrejs Svilāns, Malda Caune, Olga
Pāvulīte, Aleksandrs Prutkovs.
3.Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
7.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Aļonai Žilinskai.
1. Izīrēt Aļonai Žilinskai, dzīvojamo telpu Skolas ielā 7 uz 1 gadu no 09.08.2010. līdz
08.08.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam noslēgt īres līgumu
atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
8.§
Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
1. Pagarināt Solvitai Stubei dzīvojamo telpu īres termiņu Skolas ielā 7, Salaspilī uz 3
mēnešiem no 15.07.2010. līdz 14.09.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.punktam un
noslēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu līguma
pagarinājuma termiņā.
9.§
Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
1. Izņēmuma kārtā pagarināt Ingai Obeļjanovai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a, Salaspilī
īres termiņu uz 3 mēnešiem no 20.06.2010. līdz 19.09.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1. punktam
un noslēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu līguma
pagarinājuma termiņā.
10.§
Par īres termiņa pagarināšanu Jutai Bukovskai.
1. Pagarināt Jutai Bukovskai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17, Salaspilī īres termiņu uz 1
gadu no 04.06.2010. līdz 03.06.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
11.§
Par pašvaldībai piederošu vai lietojumā esošu dzīvojamo telpu izīrēšanas uzskaites
reģistra apstiprināšanu.
Apstiprināt pašvaldībai piederošu vai lietojumā esošu dzīvojamo telpu izīrēšanas uzskaites
reģistru.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā (pielikums Nr.5) uz
1 lapas.
12.§
Ziņu anulēšana par Raisas Vērmanes un Ērika Vērmaņa deklarēto dzīvesvietu.

Anulēt ziņas par Raisas Vērmanes un Ērika Vērmaņa deklarēto dzīvesvietu Parka ielā 4,
Salaspilī, Salaspils nov.
13.§
Ziņu anulēšana par Litas Baueres, Jāņa Bauera, Litas Vlasovas, Zanes Vlasovas un
Rūtas Baueres deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Litas Baueres, Jāņa Bauera, Litas Vlasovas, Zanes Vlasovas un Rūtas
Baueres deklarēto dzīvesvietu Miera ielā 16 k-6 - 22, Salaspilī, Salaspils nov.
14.§
Ziņu anulēšana par Kristīnes Balčūnes deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Kristīnes Balčūnes, deklarēto dzīvesvietu „Acone 2” - 52, Salaspils pag.,
Salaspils nov.
15.§
Par Andras Ozoliņas iesnieguma izskatīšanu.
Nodot nomā uz 10 gadiem 1/5 domājamo daļu no 877 m2 liela zemesgabala Dīķu ielā 1,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā.
16.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Vēverbūmaņi”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā
1. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 008 0108 un ēkai, kas atrodas
uz šī zemesgabala – „VĒVERBŪMAŅI”, SALASPILS PAGASTS, SALASPILS
NOVADS.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās
nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļai un Adrešu reģistram.

17.§
Par grozījumiem domes 12.05.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu zemes gabalam Kalniene, Salaspils pagastā, Salaspils novadā,
lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.”
1. Izdarīt grozījumu Salaspils novada domes 12.05.2010. lēmumā „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu zemes gabalam Kalniene, Salaspils pagastā, Salaspils novadā,
lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu” (Prot.Nr.11, 10.§) aizstājot kodu 0102 ar
kodu 0101.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu VZD Rīgas reģionālai nodaļai.
18.§
Par grozījumiem Salaspils novada domes 2009.gada 23.decembra. lēmumā “Par
grozījumiem Salaspils novada domes 2006.gada 27.septembra lēmumā „Par
nekustamā īpašuma “Cederi” un “Jauncederi” detālplānojuma projekta grozījumu
izstrādāšanu”
1. Izdarīt domes 23.12.2009. lēmumā “Par grozījumiem Salaspils novada domes
2006.gada 27.septembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma “Cederi” un “Jauncederi”

detālplānojuma projekta grozījumu izstrādāšanu” (prot. Nr.35, 30) šādu grozījumu - izteikt
lēmuma 1.1.punktu šādā redakcijā: “Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt
Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāju Ingu
Leitasu”.
1.1. parakstīt pārjaunojuma līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanas, izdarot
izmaiņas kopīpašnieku sastāvā atbilstoši notikušajām īpašuma tiesību izmaiņām. atbilstoši
klātpievienotajam pārjaunojuma līguma projektam.
2. Noteikt, ka 1.2.p. minētais pārjaunojuma līgums ir jāparaksta un jāreģistrē domē ne
vēlāk kā 1 mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.
3. Administratīvajai daļai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu adresātiem, līguma projekta
nosūtīšanu kopīpašniekiem Oļegam Romašenko un Visvaldim Baltmanim.
19.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti”,
„Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Āpeni” (kadastra Nr. 8031016-0039) un „Jaunjaksti” (kadastra Nr. 8031-016-0036), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1148 “Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
2. Noteikt izstrādājamā detālplānojuma robežas: nekustamā īpašuma „Āpeni” un
nekustamā īpašuma „Jaunjaksti” robežas ar pieslēgumu valsts autoceļam P5 Ulbroka –
Ogre.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salaspils novada pašvaldības
administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāju Daci Bērziņu.
4. Pieņemt zināšanai, ka SIA „Gersi” valdes locekis Ralfs Jansons ir norādījis par
nekustamo īpašumu „Āpeni” un „Jaunjaksti” detālplānojuma izstrādātāju SIA „Arhitektūra
un vide” (reģ. Nr.43603016278, adrese Akadēmijas iela, 16-608, Jelgava) arhitekti Ivetu
Lāčaunieci (sertifikāts arhitekta praksei Nr. 10-0870).
5.Slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes
ierosinātāju, nekustamo īpašumu SIA „Gersi” valdes locekli Ralfu Jansonu, atbilstoši
līguma projektam.
6.Noteikt, ka lēmums par nekustamo īpašumu „Āpeni” un „Jaunjaksti” detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu stājas spēkā pēc šī lēmuma p.5. minētā līguma parakstīšanas.
7.Noteikt, ka šī lēmuma p.5. minētais līgums ir jāparaksta 1 mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
8.Administratīvajai daļai nodrošināt šī lēmuma un lēmuma p.5. minētā līguma nosūtīšanu
nekustamo īpašumu „Āpeni” un „Jaunjaksti” īpašniecei SIA „Gersi”.
20.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Zemgaļi” (kadastra Nr.
8031-007-0394), Salaspils pagastā, Salaspils novadā, ievērojot
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
2. Noteikt izstrādājamā detālplānojuma robežas: nekustamā īpašuma „Zemgaļi” robežas .
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salaspils novada pašvaldības
administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāju Daci Bērziņu.

4. Pieņemt zināšanai, ka SIA „Maiva” valdes locekis Ralfs Jansons ir norādījis par
nekustamā īpašuma „Zemgaļi” detālplānojuma izstrādātāju SIA „Arhitektūra un vide” (reģ.
Nr.43603016278, adrese Akadēmijas iela, 16-608, Jelgava) arhitekti Ivetu Lāčaunieci
(sertifikāts arhitekta praksei Nr. 10-0870).
5.Slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes
ierosinātāju, nekustamo īpašumu SIA „Maiva” valdes locekli Ralfu Jansonu, atbilstoši
līguma projektam.
6.Noteikt, ka lēmums par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu stājas spēkā pēc šī lēmuma p.5. minētā līguma parakstīšanas.
7.Noteikt, ka šī lēmuma p.5. minētais līgums ir jāparaksta 1 mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
8.Administratīvajai daļai nodrošināt šī lēmuma un lēmuma p.5. minētā līguma nosūtīšanu
nekustamā īpašuma „Zemgaļi” īpašniecei SIA „Maiva”.
21.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Mežezeros, Igora ielā 6.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, Mežezeros, Igora ielā 6”.
22.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Apogu ielā 18.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspilī,
Apogu ielā 18.
23.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Salaspils
novadā, Salaspils pagastā, „Brīvlauki - 55”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, „Brīvlauki -55”.
24.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „d/s Cekule Nr.367”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, „d/s Cekule Nr.367”.
25.§
Par Diānas Dundures iesnieguma izskatīšanu.
Atcelt Salaspils novada Sociālā dienesta 15.06.2010.lēmuma Nr. 3-52/1508 „Par sociālo
palīdzību” 2.punktu.
26.§
Par Salaspils novada domes 28.07.2004. lēmuma precizēšanu.

1. Precizēt Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes 28.07.2004. lēmuma „Iesniegumu
izskatīšana par zemes jautājumiem” (Prot.Nr.15, 7.§) 14.punktā minētās adreses un adrešu
„Rudzu iela 12/3, Rudzu iela 12/2, Rudzu iela 12/1,…, Ceru iela 2/2, Ceru iela 2/1” vietā
ierakstot adreses „RUDZU IELA 12 k-3, Salaspils pilsēta, Salaspils nov., RUDZU IELA
12 k-2, Salaspils pilsēta, Salaspils nov., RUDZU IELA 12 k-1, Salaspils pilsēta, Salaspils
nov.,…, CERU IELA 2 k-2, Salaspils pilsēta, Salaspils nov., CERU IELA 2 k-1,
Salaspils pilsēta, Salaspils nov.”.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas
Kadastra birojam un Adrešu reģistram.
27.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Jurīši 1”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā
1. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 002 0030 un ēkām, kas atrodas
uz šī zemesgabala – „JURĪŠI 1”, SALASPILS PAGASTS, SALASPILS NOVADS.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu adresātiem – Anatolijam Cimbaļukam un
Ņilai Cimbaļukai („Jurīši 1”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118), Valsts zemes
dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļai un Adrešu reģistram.
28.§
Par neapbūvētu zemes vienību atzīšanu par Salaspils novada domei piekrītošu zemi.
Atzīt neapbūvētu zemes vienību Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 80110041558, 2550kv.m.,
zemes vienību Nr.2, 1200kv.m. un zemes vienību Nr.3, 900kv.m. platībā, par Salaspils
novada domei piekrītošu zemi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
29.§
Par saistošo noteikumu Nr.23/2010 “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos
noteikumos Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2010 “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.
30.§
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11, Salaspilī, Salaspils novadā trešās izsoles
noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu.
1. Uzdot atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles komisijai organizēt trešo nekustamā
īpašuma Skolas ielā 11, Salaspilī, Salaspils novadā izsoli.
2. Apstiprināt klāt pievienotos atsavināmā nekustamā īpašuma Skolas ielā 11, Salaspilī,
Salaspils novadā trešās izsoles noteikumus.
3. Apstiprināt klāt pievienotos atsavināmā nekustamā īpašuma Skolas ielā 11, Salaspilī,
Salaspils novadā trešās izsoles izdevumus.
R.Čudars izsludina sēdes slēgto daļu.

31.§
Par Jurija Luņina iesnieguma izskatīšanu.

Sēdi slēdz plkst. 16.45

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 16.07.2010.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

