Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.5
Salaspilī,

2011. gada 9.februārī

Nr. Lēmuma nosaukums
1. Par pieņemto lēmumu izpildi
2. Par Saistošo noteikumu Nr.4/2011 „Grozījumi 2001.gada 25.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 41/2009
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Salaspils novadā”
apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 „Par maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājumu tarifiem Salaspils novadā” apstiprināšanu.
5. Par pieteikšanos projekta „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” atlasei papildus kārtas 2.aktivitātei izsludināšanu
6. Par iepirkuma procedūras “Kartridžu un toneru iepirkums Salaspils novada domes
Administrācijas vajadzībām 2011.- 2012.g” izsludināšanu.
7. Par iepirkuma procedūras “Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana
Salaspils novadā 2011.gadā” izsludināšanu.
8. Par pakalpojuma līguma slēgšanu.
9. Par grozījumiem domes lēmumā „Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
komisijas ievēlēšanu”.
10. Par grozījumu domes 09.12.2009. lēmumā “Par pašvaldības dzīvojamā fonda
apsekošanas komisijas apstiprināšanu”.
11. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Sarkalni” (kadastra Nr.8031 005 0092), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
12. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Pēterburgas” (kadastra Nr.8031 005 0384), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā
13. Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunasari-1”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā” nodošanu pilnveidošanai
14. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils
novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai”.
15. Par detālplānojuma „Nekustāmā īpašumā „Rudlapas” detālplānojums”
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/2011 izdošanu
16. Par Žanetes Dzerkales iesnieguma izskatīšanu.
17. Par Anastasijas Kuzminas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par īres termiņa pagarināšanu Raimondam Laškopam.
19. Par Ludmilas Kiseļovas iesnieguma izskatīšanu.
20. Par Anitas Bikovas iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Svetlanas Sošņikovas iesnieguma izskatīšanu.
22. Par Jāņa Pļavinska iesnieguma izskatīšanu.
23. Par grozījumu “Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumā” apstiprināšanu.
24. Par grozījumu “Noteikumos par ēdināšanas pakalpojumiem un izmaksām Salaspils
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
25. Par Olgas Kioses iesnieguma izskatīšanu un telpu Nr.601, Miera ielā 16 k-7,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

3.

26. Par SIA „Santehnikas Resursi” iesnieguma izskatīšanu un Salaspils novada domes
lēmuma „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu”
atcelšanu.
27. Par īres un komunālo maksājumu parāda norakstīšanu.
28. Par iepirkuma procedūras “Asfaltbedrīšu remonts Salaspils novadā 2011.gadā”
izsludināšanu.
29. Par pieteikuma iesniegšanu dalībai projektu konkursa pirmajā kārtā Zivju fonda
pasākumiem.

3.

SALASPILS NOVADA DOME
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.5

2011. gada 9.februārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par Saistošo noteikumu „Grozījumi 2001.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.
11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”
apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 41/2009 „Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Salaspils novadā”
apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu
tarifiem Salaspils novadā” apstiprināšanu.
5. Par pieteikšanos projekta „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” atlasei papildus kārtas 2.aktivitātei izsludināšanu.
6. Par iepirkuma procedūras “Kartridžu un toneru iepirkums Salaspils novada domes
Administrācijas vajadzībām 2011.- 2012.g” izsludināšanu.
7. Par iepirkuma procedūras “Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana
Salaspils novadā 2011.gadā” izsludināšanu.
8. Par pakalpojuma līguma slēgšanu.
9. Par grozījumiem domes lēmumā „Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
komisijas ievēlēšanu”.
10. Par grozījumu domes 09.12.2009. lēmumā “Par pašvaldības dzīvojamā fonda
apsekošanas komisijas apstiprināšanu”.
11. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Sarkalni” (kadastra Nr.8031 005 0092), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
12. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Pēterburgas” (kadastra Nr.8031 005 0384), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
13. Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunasari-1”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā” nodošanu pilnveidošanai.
14. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils
novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
15. Par detālplānojuma „Nekustāmā īpašumā „Rudlapas” detālplānojums”
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.
16. Par Žanetes Dzerkales iesnieguma izskatīšanu.
17. Par Anastasijas Kuzminas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par īres termiņa pagarināšanu Raimondam Laškopam.

19. Par Ludmilas Kiseļovas iesnieguma izskatīšanu.
20. Par Anitas Bikovas iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Svetlanas Sošņikovas iesnieguma izskatīšanu.
22. Par Jāņa Pļavinska 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 grozījumu “Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumā” apstiprināšanu;
- Par grozījumu “Noteikumos par ēdināšanas pakalpojumiem un izmaksām
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu;
- Par Olgas Kioses iesnieguma izskatīšanu un telpu Nr.601, Miera ielā 16 k-7,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu;
- Par SIA „Santehnikas Resursi” iesnieguma izskatīšanu un Salaspils novada
domes lēmuma „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma
noslēgšanu” atcelšanu;
- Par īres un komunālo maksājumu parāda segšanu;
- Par iepirkuma procedūras “Asfaltbedrīšu remonts Salaspils novadā 2011.gadā”
izsludināšanu;
- Par pieteikuma iesniegšanu dalībai projektu konkursa pirmajā kārtā Zivju fonda
pasākumiem.
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.4/2011 „Grozījumi 2001.gada 25.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.

8.

Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.4/2011 „Grozījumi 2001.gada
25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanas noteikumi”.

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 41/2009
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Salaspils novadā”
apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 41/2009 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana
Salaspils novadā”.

4.§
Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 „Par maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājumu tarifiem Salaspils novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.6/2011 „Grozījumi 2001.gada
25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu
tarifiem Salaspils novadā i”.

5.§
Par pieteikšanos projekta „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” atlasei papildus kārtas 2.aktivitātei izsludināšanu
Izsludināt Salaspils novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās
ievirzes un interešu izglītības pedagogiem pieteikšanos stipendiju un mērķstipendiju
saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros papildus atlases 4. kārtai uz 2. aktivitāti.

6.§
Par iepirkuma procedūras “Kartridžu un toneru iepirkums Salaspils novada domes
Administrācijas vajadzībām 2011.- 2012.g” izsludināšanu.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Kartridžu un toneru iepirkums Salaspils novada domes
Administrācijas vajadzībām 2011.- 2012.g”.

7.§
Par iepirkuma procedūras “Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana
Salaspils novadā 2011.gadā” izsludināšanu.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana
Salaspils novadā 2011.gadā”.

8.§
8.

Par pakalpojuma līguma slēgšanu.
Slēgt pakalpojuma līgumu par lietus ūdens novadīšanas sistēmas uzturēšanu
Salaspilī 2011.gadā ar pašvaldības SIA “Valgums – S”.

9.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
komisijas ievēlēšanu”.
1. Izslēgt no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisijas šādus komisijas
locekļus: Zoju Rimšu; Andreju Svilānu.
2. Ievēlēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisijā šādus deputātus: Olgu
Pāvulīti, Maldu Cauni.

10.§
Par grozījumu domes 09.12.2009. lēmumā “Par pašvaldības dzīvojamā fonda
apsekošanas komisijas apstiprināšanu”.
Izdarīt grozījumu Salaspils novada domes 09.12.2009. lēmumā “Par pašvaldības dzīvojamā
fonda apsekošanas komisijas apstiprināšanu” (prot.Nr.34, 41.§).

11.§
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Sarkalni” (kadastra Nr.8031 005 0092), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
Apstiprināt darba uzdevumu „Darba uzdevums detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Sarkalni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

izstrādei

12.§
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Pēterburgas” (kadastra Nr.8031 005 0384), Salaspils pagastā, Salaspils
novadā
Apstiprināt darba uzdevumu „Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam „Pēterburgas” (kadastra Nr.8031 005 0384), Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

13.§
Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunasari-1”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā” nodošanu pilnveidošanai
Pilnveidot nekustamā īpašuma „Jaunasari-1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītājas atzinumam.

14.§

8.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils
novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai”.
Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo
redakciju nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

15.§
Par detālplānojuma „Nekustāmā īpašumā „Rudlapas” detālplānojums”
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/2011 izdošanu
Apstiprināt detālplānojuma „Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” galīgo
redakciju un izdot saistošos noteikumus Nr.7/2011 „Nekustamā īpašuma “Rudlapas”
detālplānojums”.

16.§
Par Žanetes Dzerkales iesnieguma izskatīšanu.
Pagarināt Žanetei Dzerkalei dzīvojamo telpu Skolas ielā 7- 532, Salaspilī pagaidu īres
termiņu.

17.§
Par Anastasijas Kuzminas iesnieguma izskatīšanu.
Pagarināt Anastasijai Kuzminai dzīvojamo telpu Skolas ielā 7 – 442, Salaspilī īres
termiņu.

18.§
Par īres termiņa pagarināšanu Raimondam Laškopam.
Pagarināt Raimondam Laškopam dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 16, Salaspilī, Salaspils
novadā īres termiņu.

19.§
Par Ludmilas Kiseļovas iesnieguma izskatīšanu.
Pagarināt Ludmilai Kiseļovai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 23, Salaspilī īres termiņu.

20.§
Par Anitas Bikovas iesnieguma izskatīšanu.
Pagarināt Anitai Bikovai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a-18, Salaspilī īres termiņu.

21.§
Par Svetlanas Sošņikovas iesnieguma izskatīšanu.

8.

Pagarināt Svetlanai Sošņikovai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 24, Salaspilī, īres
termiņu.

22.§
Par Jāņa Pļavinska iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 21.12.2010. lēmumu Nr. 3-52/3217 „Par
sociālo palīdzību”.

23.§
Par grozījumu “Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumā” apstiprināšanu.
Izdarīt grozījumus domes 2006.gada 8.februāra apstiprinātajā “Salaspils bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā” (2006.gada 2. februāra protokols Nr.3, 39§).

24.§
Par grozījumu “Noteikumos par ēdināšanas pakalpojumiem un izmaksām Salaspils
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Izdarīt grozījumus domes 2007.gada 25.aprīlī apstiprinātajos “Noteikumos par ēdināšanas
pakalpojumiem un izmaksām Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
(2007.gada 25. aprīļa prot. Nr.9, 7.§).

25.§
Par Olgas Kioses iesnieguma izskatīšanu un telpu Nr.601, Miera ielā 16 k-7, Salaspils
pilsētā, Salaspils novadā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Nodot nomā uz 5 gadiem daļu no 72.40m2 lielas telpas Nr.601, Miera ielā 16 k-7, Salaspils
pilsētā, Salasils novadā, 55m2 platībā ar nomas mērķi – veikala ierīkošana.

26.§
Par SIA „Santehnikas Resursi” iesnieguma izskatīšanu un Salaspils novada domes
lēmuma „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu”
atcelšanu.
Atcelt Salaspils novada domes 15.07.2009. lēmumu „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
un nomas līguma noslēgšanu” (Prot.Nr.19, 17.§).

27.§
Par īres un komunālo maksājumu parāda norakstīšanu.
Norakstīt zaudējumos Valentīnas Turčinskas īres un komunālo maksājumu parādu par
dzīvojamo telpu īri Skolas ielā 7-439, Salaspilī, Salaspils novadā.

28.§
8.

Par iepirkuma procedūras “Asfaltbedrīšu remonts Salaspils novadā 2011.gadā”
izsludināšanu.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Asfaltbedrīšu remonts Salaspils novadā 2011.gadā”.

29.§
Par pieteikuma iesniegšanu dalībai projektu konkursa pirmajā kārtā Zivju fonda
pasākumiem.
Iesniegt projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzība Salaspils novada ūdenstilpēs”
Zivju fondam.

Sēdi slēdz plkst. 16:30

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 11.02.2011.

8.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

