Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.6
Salaspilī,
Nr.
1.
2.
3.

2011. gada 23.februārī

Lēmuma nosaukums
Par pieņemto lēmumu izpildi
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2011.gadā.
Par saistošo noteikumu Nr.8/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011
“Salaspils novada domes 2011.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par Saistošo noteikumu „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
5. Par Saistošo noteikumu Nr.10/2011 “Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar
sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.12/2011 „Sociālo pakalpojumu piešķiršana Eiropas
Sociālā fonda projekta „Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem
Salaspils novadā” īstenošanas laikā” apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
9. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā.
10. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Daugavas muzejs”
nolikumā.
11. Par Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa organizēšanu
12. Par iepirkuma procedūras “Mēbeļu iegāde Dienas centram personām ar
funkcionāliem traucējumiem Skolas ielā 7, Salaspilī” izsludināšanu.
13. Par iepirkuma procedūras “Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu
greiderēšana 2011.gadā” izsludināšanu.
14. Par atklāta konkursa “Jauna traktora ar piekabi iegādei” izsludināšanu.
15. Par vietu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” Ikšķiles novada
sociālā dienesta uzskaitē esošiem bērniem Mārtiņam Matīsam Lazdānam un Jānim
Kristiānam Pabērzam.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Salaspils siltums”
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Valgums-S”
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Midzeņi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā
19. Par nekustamā īpašumu- zemes gabalu maiņu pašvaldības funkciju izpildei
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Brangas,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Griezes iela 23,
Salaspilī, Salaspils novadā.
22. Par Līvijas Valdmanes iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
23. Par adrešu piešķiršanu.
24. Par grozījumiem domes 26.01.2011. lēmumā “Par zemes gabala Granīta ielā,
Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi, adreses un lietošanas
mērķa noteikšanu”.
25. Par būvniecības turpināšanu
26. Par Marinas Dmitrijevas iesnieguma izskatīšanu.
27. Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Intai Melderei.
29. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
3.

30. Par dzīvojamo telpu maiņu.
31. Par Andra Lubgāna iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
32. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē,
II kārta” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un
pašvaldības saistībām projekta īstenošanā
33. Par ceļa zīmēm un ceļa apzīmējuma shēmas apstiprināšanu Enerģētiķu ielā 6.,
Salaspilī.
34. Par sporta halles būvniecības publiskās apspriešanas un metu konkursa izvērtēšanas
rezultātiem

3.

SALASPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67981010, fakss 67981032
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.6

2011. gada 23.februārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2011.gadā.
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011 “Salaspils
novada domes 2011.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par Saistošo noteikumu „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
5. Par Saistošo noteikumu “Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Salaspils
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko
transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu „Sociālo pakalpojumu piešķiršana Eiropas Sociālā fonda
projekta „Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Salaspils
novadā” īstenošanas laikā” apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
9. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā.
10. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Daugavas muzejs”
nolikumā.
11. Par Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa organizēšanu
12. Par iepirkuma procedūras "Mēbeļu iegāde Dienas invalīdu centram Skolas ielā 7,
Salaspilī" izsludināšanu.
13. Par iepirkuma procedūras “Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu
greiderēšana 2011.gadā” izsludināšanu.
14. Par atklāta konkursa “Jauna traktora ar piekabi iegādei” izsludināšanu.
15. Par vietu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” Ikšķiles novada
sociālā dienesta uzskaitē esošiem bērniem Mārtiņam Matīsam Lazdānam un Jānim
Kristiānam Pabērzam.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Salaspils siltums".
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Valgums-S”.
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Midzeņi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
19. Par nekustamā īpašumu- zemes gabalu maiņu pašvaldības funkciju izpildei.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Brangas,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Griezes iela 23,
Salaspilī, Salaspils novadā.
22. Par Līvijas Valdmanes iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
23. Par adrešu piešķiršanu.
24. Par grozījumiem domes 26.01.2011. lēmumā “Par zemes gabala Granīta ielā,
Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi, adreses un lietošanas
mērķa noteikšanu”.
25. Par būvniecības turpināšanu
26. Par Marinas Dmitrijevas iesnieguma izskatīšanu.
27. Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Intai Melderei.
29. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
30. Par dzīvojamo telpu maiņu.
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.
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par Andra Lubgāna iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
- Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē,
II kārta” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un
pašvaldības saistībām projekta īstenošanā
- Par ceļa zīmēm un ceļa apzīmējuma shēmas apstiprināšanu Enerģētiķu ielā 6,
Salaspilī.
- Par sporta halles būvniecības publiskās apspriešanas un metu konkursa izvērtēšanas
rezultātiem.
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 budžeta līdzekļu izlietojumu 2011.gadā.

8.

Veikt apmaksu par izpildītajiem darbiem, kuri nebija atsevišķi plānoti sastādot
2011. budžetu.

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.8/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011
“Salaspils novada domes 2011.gada budžets” apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.8/2011 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.2/2011 “Salaspils novada domes 2011.gada budžets”.

4.§
Par Saistošo noteikumu „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.6/2011 „Grozījumi Salaspils
novada domes 2009.gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada
pašvaldības nolikums”.

5.§
Par Saistošo noteikumu Nr.10/2011 “Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2011 „Bērnu reģistrācija un uzņemšanas
kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.

6.§
Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar
sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos Saistošos noteikumus Nr.11/2011 „Braukšanas maksas
atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils
novadā”.

7.§
Par saistošo noteikumu Nr.12/2011 „Sociālo pakalpojumu piešķiršana Eiropas
Sociālā fonda projekta „Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem
Salaspils novadā” īstenošanas laikā” apstiprināšanu.
Apstiprināt klātpievienotos Saistošos noteikumus Nr.12/2011 „Sociālo
pakalpojumu piešķiršana Eiropas Sociālā fonda projekta „Dienas centrs personām ar
funkcionāliem traucējumiem Salaspils novadā” īstenošanas laikā”.

8.§
Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

8.

Papildināt Salaspils novada pašvaldības administrācijas nolikuma 7. punktu ar
jaunu apakšpunktu:
„ 7.10. informācijas tehnoloģiju daļa”.

9.§
Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā.
Apstiprināt grozījumus Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils novada
Sociālais dienests” nolikumā.

10.§
Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Daugavas muzejs”
nolikumā.
Izdarīt grozījumus Salaspils novada pašvaldības iestādes “Daugavas muzejs”
nolikumā.

11.§
Par Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa organizēšanu
Organizēt Salaspils novada Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu
pieteikumu konkursu.

12.§
Par iepirkuma procedūras “Mēbeļu iegāde Dienas centram personām ar
funkcionāliem traucējumiem Skolas ielā 7, Salaspilī” izsludināšanu.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Mēbeļu iegāde Dienas centram personām ar
funkcionāliem traucējumiem Skolas ielā 7, Salaspilī” (identifikācijas Nr.SND 2011/10),
saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.

13.§
Par iepirkuma procedūras “Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu
greiderēšana 2011.gadā” izsludināšanu.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu
un ceļu greiderēšana 2011.gadā”.

14.§
Par atklāta konkursa “Jauna traktora ar piekabi iegādei” izsludināšanu.
Izsludināt atklātu konkursu “Jauna traktora ar piekabi iegādei”.

15.§

8.

Par vietu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” Ikšķiles novada
sociālā dienesta uzskaitē esošiem bērniem Mārtiņam Matīsam Lazdānam un Jānim
Kristiānam Pabērzam.
Piešķirt ārpus kārtas vietu Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes „Daugaviņa” diennakts grupā Mārtiņam Matīsam Lazdānam un Jānim Kristiānam
Pabērzam, dzīvojošiem Tīnūžu pagastā, mājās „Lejnieki”.

16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Salaspils siltums”
Piešķirt SIA „Salaspils siltums” kā pašvaldības kapitālsabiedrībai nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par zemi (BO PU Salaspils siltums, Miera ielā 31A) un
ēku (Miera ielā 31A) – Ls 1074.23 apmērā par laika posmu 01.01.2011.-31.12.2011.

17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Valgums-S”
Piešķirt SIA „Valgums-S” kā pašvaldības kapitālsabiedrībai nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par zemēm (kopā 28 īpašumi) un ēkām (kopā 19
īpašumi) – Ls 2167.65 apmērā par laika posmu 01.01.2011.-31.12.2011.

18.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Midzeņi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā
Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Midzeņi”.
19.§
Par nekustamā īpašumu- zemes gabalu maiņu pašvaldības funkciju izpildei
Mainīt pašvaldībai piederošo zemes gabalu Vaivariņu iela 7, Salaspilī, Salaspils
novadā, 940kv.m. platībā pret Ingai Dārzniecei piederošā zemes gabala „Tvērēji”, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, daļu- 1600kv.m. platībā, kas nepieciešama pašvaldības ceļa C25 izbūvei.

20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Brangas,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Brangas”, Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.

21.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Griezes iela 23,
Salaspilī, Salaspils novadā.

8.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Griezes iela 23, Salaspilī,
Salaspils novadā.

22.§
Par Līvijas Valdmanes iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
Piešķirt vienotu adresi zemesgabalam un ēkām, kas atrodas uz šī zemesgabala – PĻAVU
IELA 24, SALASPILS PILSĒTA, SALASPILS NOVADS.

23.§
Par adrešu piešķiršanu.
Piešķirt vienotu adresi zemesgabaliem un ēkām, kas atrodas uz šī zemesgabala
Līvzemes ielā.

24.§
Par grozījumiem domes 26.01.2011. lēmumā “Par zemes gabala Granīta ielā,
Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi, adreses un lietošanas
mērķa noteikšanu”.
Grozīt Salaspils novada domes 26.01.2011.lēmumu „Par zemes gabala Granīta ielā,
Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi, adreses un lietošanas mērķa
noteikšanu” (Prot Nr.4, 6.§).

25.§
Par būvniecības turpināšanu
Atļaut nekustamā īpašuma «Pērkons 19», Salaspils pagastā īpašniecei turpināt iesākto
būvniecību savā īpašumā, pēc uzsāktās būves Tehniskā projekta saskaņošanas un
Būvatļaujas saņemšanas.
26.§
Par Marinas Dmitrijevas iesnieguma izskatīšanu.
Pagarināt Marinai Dmitrijevai, dzīvojamo telpu Skolas ielā 7- 306, Salaspilī īres termiņu
uz 3 mēnešiem.

27.§
Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
Pagarināt Judītei Ramkai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 6, Salaspilī īres termiņu uz 3
mēnešiem.

28.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Intai Melderei.

8.

Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.408, Miera iela 16k.7, Salaspilī uz 4
mēnešiem.

29.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.47, Skolas iela 8, Salaspilī.

30.§
Par dzīvojamo telpu maiņu.
Atļaut dzīvojamo telpu maiņu starp īrniekiem Aleksandru Baženovu un Josifu Kotiču.
31.§
Par Andra Lubgāna iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 015 0631 Melno ķiršu iela
9, Salaspils pagasts, Salaspils novads.

32..§
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II
kārta” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un pašvaldības
saistībām projekta īstenošanā
Apstiprināt pašvaldības SIA „Valgums-S” 2011.gada 21.februārī Salaspils novada
domē iesniegto SIA „PROFIN” aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu investīciju
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”.

33.§
Par ceļa zīmēm un ceļa apzīmējuma shēmas apstiprināšanu Enerģētiķu ielā 6.,
Salaspilī.
Apstiprināt ceļa zīmju shēmu - ceļa zīmes „Pietura ar mājas Enerģētiķu 6 valdes atļaujām”
uzstādīšanu dzīvojamās ēkas Enerģētiķu ielā 6, Salaspilī pagalmā.

34.§
Par sporta halles būvniecības publiskās apspriešanas un metu konkursa izvērtēšanas
rezultātiem

1.

Turpināt Sporta halles ar 500 skatītāju vietām Smilšu ielā 1(kad. Nr. 8011 004 0589, kopējā
platība 1,9788 ha) būvniecības procesu.
Atzīt par konkrētai būvvietai atbilstošāko metu ar devīzi «VM-VG», kas izmantojams kā
konceptuāls risinājums Sporta halles Tehniskā projekta izstrādei.
Piešķirt 2. punktā norādītā meta autoram balvu - Ls 2000 apmērā.
Piešķirt veicināšanas balvas - Ls 300 apmērā šādu metu autoriem:
ar devīzi «AKR 100»,
ar devīzi «1966».
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Tiek atvērtas aploksnes ar sporta halles metu devīžu atšifrējumiem.

Aplokšņu atvēršanas protokols pielikumā Nr.34.

Sēdi slēdz plkst. 16:52

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 24.02.2011.
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