Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.4
Salaspilī,

2011. gada 26.janvārī

Nr. Lēmuma nosaukums
1. Par pieņemto lēmumu izpildi
2. Par saistošo noteikumu Nr.3/2011 „Grozījumi 2008.gada 11.jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada
pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem domes lēmumā „Par Salaspils bērnu sporta skolas nomas un
pakalpojuma maksu apstiprināšanu”.
4. Par ceļa zīmju shēmu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi pašvaldības funkciju izpildei.
6. Par zemes gabala Granīta ielā, Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai
piekrītošu zemi, adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.
7. Par Ivara Mežinieka iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 917/17289 domājamās daļas nodošanu nomā.
8. Par Ulda Pērkona iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 44,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 372/17361 domājamās daļas nodošanu nomā.
9. Par Salaspils novada domes lēmuma „Par SIA „ARKA-PRO” iesnieguma
izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 09.04.2008. lēmumā
„Par grozījumu izdarīšanu 09.02.2006. Zemes nomas līgumā Nr.543” (Prot.Nr.8,
13.§)” un Zemes nomas līguma laušanu.
10. Par Valentīnas Šataļinas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Dole 176A”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
11. Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
12. Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
13. Par Dmitrija Vasiļjeva iesnieguma izskatīšanu.
14. Par dāvinājuma pieņemšanu no AS „Latvenergo”.
15. Par individuālo sportistu apbalvošanu par sasniegumiem pasaules un Eiropas
čempionātos.
16. Par attīstības priekšlikuma „02 Jauktas –savrupmāju apbūves teritorija-teritorija
„Piķurgas” apstiprināšanu”
17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
19. Par atklāta konkursa “Skolas ielas Salaspilī rekonstrukcija” izsludināšanu.
20. Par atklāta konkursa “Šķembu iepirkums Salaspils pašvaldības ceļu remontiem
2011.gadā” izsludināšanu.
21. Par atklāta konkursa “Kravas automašīnas autoceļu uzturēšanai iegāde”
izsludināšanu.
22. Par komisijas izveidošanu materiālu iepriekšējai izskatīšanai politiski represētās
persona statusa piešķiršanai.
23. Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Kancelejas preču iegāde Salaspils novada
domes vajadzībām 2011.gadā” izsludināšanu.
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.4

2011. gada 26.janvārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2008.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.
27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā”
apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem domes lēmumā „Par Salaspils bērnu sporta skolas nomas un
pakalpojuma maksu apstiprināšanu”.
4. Par ceļa zīmju shēmu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi pašvaldības funkciju izpildei.
6. Par zemes gabala Granīta ielā, Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai
piekrītošu zemi, adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.
7. Par Ivara Mežinieka iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 917/17289 domājamās daļas nodošanu nomā.
8. Par Ulda Pērkona iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 44,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 372/17361 domājamās daļas nodošanu nomā.
9. Par Salaspils novada domes lēmuma „Par SIA „ARKA-PRO” iesnieguma
izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 09.04.2008. lēmumā
„Par grozījumu izdarīšanu 09.02.2006. Zemes nomas līgumā Nr.543” (Prot.Nr.8,
13.§)” un Zemes nomas līguma laušanu.
10. Par Valentīnas Šataļinas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Dole 176A”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
11. Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
12. Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
13. Par Dmitrija Vasiļjeva iesnieguma izskatīšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – J.Putniņš, Z.Rimša, V.Circenis, M.Rogals, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons,
S.Pivore, J.Rižkova, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, V.Upmane, G.Volodins,
K.Brunovskis; M.Caune, A.Svilāns;
Izpilddirektors A.Jaunkalns, priekšsēdētāja padomniece juridiskos jautājums
Ie.Miļūna.
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par dāvinājuma pieņemšanu no AS „Latvenergo”;
- Par individuālo sportistu apbalvošanu par sasniegumiem pasaules un Eiropas
čempionātos;

-

Par attīstības priekšlikuma „02 Jauktas –savrupmāju apbūves teritorija-teritorija
„Piķurgas” apstiprināšanu”;
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā;
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā;
Par atklāta konkursa “Skolas ielas Salaspilī rekonstrukcija” izsludināšanu;
Par atklāta konkursa “Šķembu iepirkums Salaspils pašvaldības ceļu remontiem
2011.gadā” izsludināšanu;
Par atklāta konkursa “Kravas automašīnas autoceļu uzturēšanai iegāde”
izsludināšanu;
Par komisijas izveidošanu materiālu iepriekšējai izskatīšanai politiski represētās
persona statusa piešķiršanai;
Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Kancelejas preču iegāde Salaspils novada
domes vajadzībām 2011.gadā” izsludināšanu.

Atklāti balsojot ar 17 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 17 balsīm par (R.Čudars, J.Putniņš, Z.Rimša, V.Circenis, M.Rogals,
L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore, J.Rižkova, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa,
V.Upmane, G.Volodins, K.Brunovskis; M.Caune, A.Svilāns), 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 saistošo noteikumu Nr.3/2011 „Grozījumi 2008.gada 11.jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada
pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.3/2011 „Grozījumi 2008.gada
11.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils
novada pašvaldības teritorijā”.

3.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par Salaspils bērnu sporta skolas nomas un
pakalpojuma maksu apstiprināšanu”.
Izdarīt grozījumus 29.07.2009. domes lēmumā „Par Salaspils bērnu sporta skolas nomas un
pakalpojuma maksu apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 9.§).

8.

4.§
Par ceļa zīmju shēmu apstiprināšanu.
Apstiprināt ceļa zīmju shēmas:
1. Apstiprināt ceļa zīmju shēmu Nr.1 „Apstāšanās ierobežojumi pie dzīvojamās mājas
Salaspilī, Celtnieku ielā 2” (lēmuma pielikumā).
2. Apstiprināt ceļa zīmju shēmu Nr.2 „Apstāšanās ierobežojumi pie dzīvojamām
mājām Salaspilī, Kalnu ielā 7 un Maskavas ielā 9” (lēmuma pielikumā).
3. Apstiprināt ceļa zīmju shēmu Nr.3 „Kustības organizācijas izmaiņas Kalnu ielā”
(lēmuma pielikumā).
4. Apstiprināt ceļa zīmju shēmu Nr.4 „Stāvēšanas ierobežojumi stāvlaukumā pie
Salaspils veselības centra lauku ielā 8” (lēmuma pielikumā).
5. Ņemot vērā VAS Latvijas valsts ceļi saskaņojumus apstiprinātajām ceļa zīmju
shēmām Nr.1 – Nr.4, uzdot PI „Komunālais dienests” uzstādīt shēmās Nr.3 un Nr.4
norādītās ceļa zīmes.
6. Ceļa zīmes atbilstoši shēmai Nr.1 tiek uzstādītas par Biedrības „Celtnieku 2”
līdzekļiem.
7. Ceļa zīmes atbilstoši shēmai Nr.2 tiek uzstādītas par DziKS „Kalniņš” līdzekļiem.

5.§
Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi pašvaldības funkciju izpildei.
Iegādāties pašvaldības īpašumā zemesgabalu 200 kv.m. platībā, kas tiks atdalīts no
nekustamā īpašuma „Brangas”.

6.§
Par zemes gabala Granīta ielā, Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai
piekrītošu zemi, adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.
Noteikt zemes gabalu ar kadastra Nr.80310010702, 0.5862ha platībā par Salaspils novada
domei piekrītošu zemi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

7.§
Par Ivara Mežinieka iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 917/17289 domājamās daļas nodošanu nomā.
Nodot nomā uz 10 gadiem Ivaram Mežiniekam 917/17289 domājamo daļu no 1615 m2
liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ 40, SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS
NOVADĀ.

8.§
Par Ulda Pērkona iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils
pilsētā, Salaspils novadā 372/17361 domājamās daļas nodošanu nomā.
Nodot nomā uz 10 gadiem Uldim Pērkonam 372/17361 domājamo daļu no 1710 m2 liela
zemesgabala NOMETŅU IELĀ 44, SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ.
9.§

8.

Par Salaspils novada domes lēmuma „Par SIA „ARKA-PRO” iesnieguma izskatīšanu
un grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 09.04.2008. lēmumā „Par grozījumu
izdarīšanu 09.02.2006. Zemes nomas līgumā Nr.543” (Prot.Nr.8, 13.§)” un Zemes
nomas līguma laušanu.
Atcelt Salaspils novada domes 08.10.2008. lēmumu „Par SIA „ARKA-PRO”
iesnieguma izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 09.04.2008.
lēmumā „Par grozījumu izdarīšanu 09.02.2006. Zemes nomas līgumā Nr.543” (Prot.Nr.8,
13.§)” (Prot.Nr.22, 34.§).

10.§
Par Valentīnas Šataļinas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Dole 176A”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai 176 m2 lielu zemesgabalu „DOLE 176A”, SALASPILS PAGASTĀ,
SALASPILS NOVADĀ.
11.§
Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
Pagarināt Olgai Sadvakasovai, p.k.080974-12964, dzīvojamo telpu īres termiņu Sociālās
palīdzības namā Salaspilī, Raiņa ielā 17a – 5.

12.§
Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
Pagarināt Baibai Ķīlei dzīvojamo telpu īres termiņu Sociālās palīdzības namā.

13.§
Par Dmitrija Vasiļjeva iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests” 28.12.2010.
lēmumu Nr. 3-52/3316 „Par sociālo palīdzību”.

14.§
Par dāvinājuma pieņemšanu no AS „Latvenergo”.
Pieņemt dāvinājumā 250 dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” uz
Dāvinājuma (ziedojuma) līguma projektā paredzētajiem nosacījumiem.

15.§
Par individuālo sportistu apbalvošanu par sasniegumiem pasaules un Eiropas
čempionātos.
Apbalvot ar Salaspils novada domes Goda rakstu šādus individuālos sportistus:
- Žannu Činguli – Pasaules čempioni roku cīņā;
- Jāni Amoliņu – Pasaules čempionāta roku cīņā 2. vietas ieguvēju;
- Ilonu Cepli – Eiropas čempioni Ašihara karatē.

8.

16.§
Par attīstības priekšlikuma „02 Jauktas –savrupmāju apbūves teritorija-teritorija
„Piķurgas” apstiprināšanu”
Apstiprināt attīstības priekšlikumu „02 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija
„Piķurgas””.

17.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Pēterburgas” ar kadastra
Nr. 8031-005-0384, Salaspils novadā.
18.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Sarkalni” ar kadastra Nr. 8031005-0092, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

19.§
Par atklāta konkursa “Skolas ielas Salaspilī rekonstrukcija” izsludināšanu.

Izsludināt atklātu konkursu “Skolas ielas Salaspilī rekonstrukcija”, saskaņā ar SIA
„VERTEX PROJEKTI” izstrādāto būvprojektu „Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī”.

20.§
Par atklāta konkursa “Šķembu iepirkums Salaspils pašvaldības ceļu remontiem
2011.gadā” izsludināšanu.
Izsludināt atklātu konkursu “Šķembu iepirkums Salaspils pašvaldības ceļu remontiem
2011.gadā”.

21.§
Par atklāta konkursa “Kravas automašīnas autoceļu uzturēšanai iegāde”
izsludināšanu.
Izsludināt atklātu konkursu “Kravas automašīnas autoceļu uzturēšanai iegāde”.

22.§
Par komisijas izveidošanu materiālu iepriekšējai izskatīšanai politiski represētās
persona statusa piešķiršanai.

8.

Izveidot komisiju iesniegto materiālu iepriekšējai izskatīšanai šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Laura Puķe, domes juriste;
Komisijas locekļi:
- Zoja Rimša, deputāte, Salaspils politiski represēto organizācijas priekšsēdētāja;
- Ieva Miļūna, domes priekšsēdētāja padomniece juridiskos jautājumos.

23.§
Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Kancelejas preču iegāde Salaspils novada
domes vajadzībām 2011.gadā” izsludināšanu.
Izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru “Kancelejas preču iegāde Salaspils novada domes
vajadzībām 2011.gadā”.

Sēdi slēdz plkst. 16:15

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 28.01.2011.

8.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

