Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.20
Salaspilī,

2010. gada 25.augustā

1. Par pieņemto lēmumu izpildi
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
3. Par saistošo noteikumu Nr.29/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
4. Par centralizētās grāmatvedības izveidošanu
5. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils novada sporta
organizācijām un individuālajiem sportistiem” apstiprināšanu.
6. Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils mūzikas un mākslas skola”
izglītojamo līdzfinansēšanas maksas 2010./2011. mācību gadam apstiprināšanu.
7. Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils bērnu sporta skola” izglītojamo
līdzdalības maksas noteikšanu
8. Par iepirkuma procedūras “Būvuzraudzība vispārceltniecības darbiem ēkas Enerģētiķu
ielā 9. rekonstrukcijas laikā” izsludināšanu.
9. Par iepirkuma procedūras “Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8. Salaspilī””
izsludināšanu.
10. Par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu
11. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Granīta ielā 31/11, Aconē, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā
12. Par Olgas Storostitas iesnieguma izskatīšanu.
13. Par Oļega Kočņeva iesnieguma izskatīšanu.
14. Par Oļega Zolotarjova iesnieguma izskatīšanu.
15. Par Sergeja Kononova iesnieguma izskatīšanu.
16. Par Vladislava Zinovska iesnieguma izskatīšanu
17. Par Daigas Audzijones iesnieguma izskatīšanu.
18. Par Marinas Andrejevas iesnieguma izskatīšanu.
19. Par Tatjanas Kļavapures iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Lakstīgala 4”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
20. Par Valērija Kijaškina iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Līvzemes ielā 25 k-3 –
151, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
21. Par zemes starpgabala „Paegļi 1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu
atsavināšanai.
22. Par domes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu Salaspils novada
pašvaldībai” atcelšanu daļā, lēmuma „Par zemes gabala Salaspilī, Gaismas ielā 22/1,
Salaspilī nodošanu privatizācijai” atcelšanu un šo zemesgabalu izmantošanu zemes
reformas pabeigšanai.
23. Par Salaspils novada domes 23.12.2009. lēmuma „Par zemesgabala Gaismas ielā 14A,
Salaspilī, Salaspils novadā” atcelšanu un atsavināšanas procesa izbeigšanu.
24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Aleksejevam un nodošanu nomā.
25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Janušam un nodošanu nomā.
26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Kurčevenko un nodošanu nomā.
27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lapiņam un nodošanu nomā.
28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Tarvidam un nodošanu nomā.
29. Ziņu anulēšana par Aleksandra Nikolajeva deklarēto dzīvesvietu.
30. Ziņu anulēšana par Vladimira Kušnirenko, Anželikas Kušnirenko un Iļjas Kušnirenko
deklarēto dzīvesvietu.
31. Ziņu anulēšana par Jevgenija Bikova deklarēto dzīvesvietu.
32. Ziņu anulēšana par Tatjanas Kuzminas, Aleksandras Mihailovas, Jeļenas Mihailovas,
Alekseja Kuzmina, Vikas, Kuzminas un Viktora Kuzmina deklarēto dzīvesvietu.
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33. Par Gaļinas Balikas iesnieguma izskatīšanu.
34. Par Zojas Orehovas iesnieguma izskatīšanu.
35. Par R.Zivtiņam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu
36. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu
37. Par zemesgabala Mēness iela, Salaspilī, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
38. Par grozījumiem domes lēmumā „Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi
pašvaldības funkciju izpildei” un pirkuma cenas noteikšanu.
39. Par iepirkuma procedūras “Datoru iepirkums Salaspils novada domes vajadzībām”
izsludināšanu.
40. Par SIA “Salaspils veselības centrs” izsludinātā pamatkapitāla palielinājuma apmaksu.
41. Par grozījumiem Salaspils novada domes 2010.gada 11.augusta lēmumā „Par projekta
„Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība Salaspils novadā”
iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam”(protokols Nr. 18, §22)
42. Par Natālijas Parfionovas iesnieguma izskatīšanu.
43. Par Ilzes Šlapinas iesnieguma izskatīšanu.
44. Par Svetlanas Kurganskas iesnieguma izskatīšanu.
45. Par Vladimira Dundura iesnieguma izskatīšanu.
46. Par Spodras Miķelsones iesnieguma izskatīšanu.
47. Par Veronikas Šiņajevas iesnieguma izskatīšanu.
48. Par T.Gordejevas iesnieguma izskatīšanu.
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.20

2010. gada 25.augustā

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 saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils
novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par centralizētās grāmatvedības izveidošanu.
5. Par noteikumu “Par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils novada sporta
organizācijām un individuālajiem sportistiem” apstiprināšanu.
6. Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils mūzikas un mākslas skola”
izglītojamo līdzfinansēšanas maksas 2010./2011. mācību gadam apstiprināšanu.
7. Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils bērnu sporta skola” izglītojamo
līdzdalības maksas noteikšanu.
8. Par iepirkuma procedūras “Būvuzraudzība vispārceltniecības darbiem ēkas Enerģētiķu
ielā 9 rekonstrukcijas laikā” izsludināšanu.
9. Par iepirkuma procedūras “Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8. Salaspilī””
izsludināšanu.
10. Par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu.
11. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Granīta ielā 31/11, Aconē, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā.
12. Par Olgas Storostitas iesnieguma izskatīšanu.
13. Par Oļega Kočņeva iesnieguma izskatīšanu.
14. Par Oļega Zolotarjova iesnieguma izskatīšanu.
15. Par Sergeja Kononova iesnieguma izskatīšanu.
16. Par Vladislava Zinovska iesnieguma izskatīšanu.
17. Par Daigas Audzijones iesnieguma izskatīšanu.
18. Par Marinas Andrejevas iesnieguma izskatīšanu.
19. Par Tatjanas Kļavapures iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Lakstīgala 4”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
20. Par Valērija Kijaškina iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Līvzemes ielā 25 k-3 –
151, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
21. Par zemes starpgabala „Paegļi 1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu
atsavināšanai.
22. Par domes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu Salaspils novada
pašvaldībai” atcelšanu daļā, lēmuma „Par zemes gabala Salaspilī, Gaismas ielā 22/1,
Salaspilī nodošanu privatizācijai” atcelšanu un šo zemesgabalu izmantošanu zemes
reformas pabeigšanai.
23. Par Salaspils novada domes 23.12.2009. lēmuma „Par zemesgabala Gaismas ielā 14A,
Salaspilī, Salaspils novadā” atcelšanu un atsavināšanas procesa izbeigšanu.

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Aleksejevam un nodošanu nomā.
25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Janušam un nodošanu nomā.
26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Kurčevenko un nodošanu nomā.
27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lapiņam un nodošanu nomā.
28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Tarvidam un nodošanu nomā.
29. Ziņu anulēšana par Aleksandra Nikolajeva deklarēto dzīvesvietu.
30. Ziņu anulēšana par Vladimira Kušnirenko, Anželikas Kušnirenko un Iļjas Kušnirenko
deklarēto dzīvesvietu.
31. Ziņu anulēšana par Jevgenija Bikova deklarēto dzīvesvietu.
32. Ziņu anulēšana par Tatjanas Kuzminas, Aleksandras Mihailovas, Jeļenas Mihailovas,
Alekseja Kuzmina, Vikas, Kuzminas un Viktora Kuzmina deklarēto dzīvesvietu.
33. Par Gaļinas Balikas iesnieguma izskatīšanu.
34. Par Zojas Orehovas iesnieguma izskatīšanu.
Sēdes slēgtā daļa:
35. Par Natālijas Parfionovas iesnieguma izskatīšanu.
36. Par Ilzes Šlapinas iesnieguma izskatīšanu.
37. Par Veronikas Šiņajevas iesnieguma izskatīšanu.
38. Par Vladimira Dundura iesnieguma izskatīšanu.
39. Par Spodras Miķelsones iesnieguma izskatīšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – J.Putniņš, Z.Rimša, M.Rogals, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore,
J.Rižkova, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, G.Volodins, V.Upmane, A.Svilāns;
M.Caune K.Brunovskis, V.Circenis.
Izpilddirektors A.Jaunkalns, padomniece juridiskos jautājumos Ie.Miļūna.
Uzaicinātās personas – N.Prfionova, I.Šlapina, V.Dundurs, S.Kurganska.
R.Čudars ierosina darba kārtības 35. līdz 39. punktus skatīt kā pēdējos, sēdes slēgtajā daļā
un papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par R.Zivtiņam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
- Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu.
- Par zemesgabala Mēness iela, Salaspilī, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
- Par grozījumiem domes lēmumā „Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi
pašvaldības funkciju izpildei” un pirkuma cenas noteikšanu.
- Par iepirkuma procedūras “Datoru iepirkums Salaspils novada domes vajadzībām”
izsludināšanu.
- Par SIA “Salaspils veselības centrs” izsludinātā pamatkapitāla palielinājuma apmaksu.
- Par grozījumiem Salaspils novada domes 2010.gada 11.augusta lēmumā „Par projekta
„Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība Salaspils novadā”
iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam”(protokols Nr. 18, §22)
- Par Svetlanas Kurganskas iesnieguma izskatīšanu.
- Par T.Gordejevas iesnieguma izskatīšanu.
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 (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.
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1.§
Par pieņemto lēmumu izpildi
Ziņo A.Jaunkalns.
Ziņojums pieņemts zināšanai.
2.§
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
1. Apmaksāt Ls 64,- (katram Ls 16,-) no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma
sadaļas „Kvalifikācijas kursi”, kods 2279 – kvalifikācijas kursu apmaksa 1.vidusskolas
pedagoģēm I.Stērniecei, M.Jasaitei, A.Grigorjevai un I.Liepiņai.
2. Apmaksāt Ls 10,- no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma sadaļas
„Kvalifikācijas kursi”, kods 2279 – kvalifikācijas kursu apmaksa 1.vidusskolas pedagoģei
I.Liepiņai.
3. Apmaksāt Ls 80,- no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma sadaļas „Skolēnu
olimpiāžu, zinātniski pētnieciskā darba, pedagogu metodiskās darbības nodrošināšanai”,
kods 2279 – pedagogu L.Ļeščovas, J.Averinas, S.Ivanovas un T.Kuļikovas pateicībām par
dalību metodisko darbu konkursā.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.29/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada budžets”. (pielikums Nr.1)
4.§
Par centralizētās grāmatvedības izveidošanu
1. Ar 2011. gada 1. janvāri izveidot piecas jaunas štata vietas Administrācijas
Grāmatvedībā: Galvenā grāmatveža vietnieks; Algu grāmatvedis; Materiālu uzskaites
grāmatvedis; Grāmatvedis (kreditoru); Grāmatvedis (debitoru).
2. Ar 2011. gada 1. janvāri apstiprināt Administrācijas Grāmatvedību šādā sastāvā:
2.1.Galvenais grāmatvedis, 1 vienība, prof.kl.kods 1211 04, darba alga 1080,- Ls par
vienību;
2.2.Ekonomists – finanšu konsultants, 1 vienība, prof.kl.kods 2631 06, darba alga 990,- Ls
par vienību;
2.3.Galvenā grāmatveža vietnieks, 1 vienība, prof.kl.kods 1211 05, darba alga 750,- Ls par
vienību;
2.4.Algu grāmatvedis,1 vienība, prof.kl.kods 4313 01, darba alga 630,- Ls par vienību;
2.5.Algu grāmatvedis,1 vienība, prof.kl.kods 4313 01, darba algas 630,- Ls par vienību;
2.6.Materiālu uzskaites grāmatvedis, 1 vienība, prof.kl.kods 3313 10, darba alga 630,- Ls
par vienību;
2.7.Materiālu uzskaites grāmatvedis, 1 vienība, prof.kl.kods 3313 10, darba alga 630,- Ls
par vienību;
2.8.Grāmatvedis (kreditoru), 1 vienība, prof.klas.kods 4311 01, darba alga 630,- Ls par
vienību;
2.9.Grāmatvedis (kreditoru), 1 vienība, prof.klas.kods 4311 01, darba alga 630,- Ls par
vienību;
2.10. Grāmatvedis (debitoru), 1 vienība, prof.klas.kods 4311 01, darba alga 630,- Ls par
vienību;
8.

2.11. Grāmatvedis (debitoru), 1 vienība, prof.klas.kods 4311 01, darba alga 630,- Ls par
vienību;
2.12. Kasieris, 1 vienība, prof.klas.kods 4311 02, darba alga 420,- Ls par vienību;
2.13. Nodokļu speciālists, 1 vienība, prof.klas.kods 3352 05, darba alga 530,- Ls par
vienību;
2.14. Nodokļu speciālists, 1 vienība, prof.klas.kods 3352 05, darba alga 530,- Ls par
vienību;
2.15. Uzskaitvedis, 0,7 vienības, prof.klas.kods 4419 02, darba alga 270,- Ls par 0,7
vienībām.
3. Ar 2011.gada 1.janvāri izslēgt Grāmatveža štata vienību no šādām pašvaldības
iestādēm: Salaspils 1.vidusskola, Salaspils 2.vidusskola, PII „Ritenītis”, PII „Saulīte”, PII
„Jāņtārpiņš”, PII „Saime”, PII „Atvasīte”, PII „Daugaviņa”, Salaspils mūzikas un mākslas
skola, kultūras nams „Enerģētiķis”, kultūras nams „Rīgava”.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minēto štata vienību kandidātu atlase tiek organizēta
slēgta iekšējā konkursa ietvaros starp pašvaldības iestāžu grāmatvežiem, kuru štata vietas
tiek likvidētas un kuri ir izteikuši vēlmi ieņemt amatu Administrācijas Grāmatvedībā.
5. Uzdot domes Izpilddirektoram:
5.1.Ņemt vērā šo lēmumu pie 2011.gada Salaspils novada budžeta veidošanas;
5.2.Nodrošināt slēgtā konkursa organizēšanu un pretendentu atlasi līdz 2010.gada
1.novembrim;
5.3.Nodrošināt uzaicinājuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un darba līguma
projekta nosūtīšanu konkursa uzvarētājiem ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā pēc pretendentu
atlases.
5.§
Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils novada sporta
organizācijām un individuālajiem sportistiem” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt noteikumus „Par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils novada sporta
organizācijām un individuālajiem sportistiem” (Pielikums Nr. 2).
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2007.gada 12.decembra (prot. Nr. 25, 5.§)
„Nolikums par Salaspils novada pašvaldības sporta organizāciju un individuālo sportistu
atbalstu”.
6.§
Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils mūzikas un mākslas skola”
izglītojamo līdzfinansēšanas maksas 2010./2011. mācību gadam apstiprināšanu.
1. Noteikt Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils mūzikas un mākslas skola”
audzēkņiem 2010./2011. mācību gadam šādu mācību līdzfinansēšanas maksu:
1.1. Maksas pakalpojumu Mūzikas nodaļā sagatavošanas klasē bez instrumenta spēles- Ls
7,50 mēnesī
1.2. Maksas pakalpojumu sagatavošanas un pēcdiploma apmācības klasē – Ls 15 mēnesī
1.3. Profesionālās ievirzes izglītības programmās taustiņinstrumentu spēle, Stīgu
instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, Vizuāli plastiskā
māksla - Ls 10 mēnesī.
2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1. septembri.
7.§
Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils bērnu sporta skola” izglītojamo
līdzdalības maksas noteikšanu
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1. Noteikt Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils bērnu sporta skola”
izglītojamo mācību līdzdalības maksu Ls 3,- mēnesī.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 1. septembri.
8.§
Par iepirkuma procedūras “Būvuzraudzība vispārceltniecības darbiem ēkas
Enerģētiķu ielā 9. rekonstrukcijas laikā” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Būvuzraudzība vispārceltniecības darbiem ēkas
Enerģētiķu ielā 9. rekonstrukcijas laikā” (identifikācijas Nr. SND 2010/47),
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ansis Grantiņš
- komisijas locekļi – Z.Rimša, L.Puķe, M.Caune, Ē.Miķelsons, O.Pāvulīte, M.Rogals.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
9.§
Par iepirkuma procedūras “Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8. Salaspilī””
izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8., Salaspilī
(identifikācijas Nr. SND 2010/46), saskaņā ar SIA „Konstruktionsgruppe Bauen”
izstrādāto tehnisko projektu „Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8., Salaspils pilsētā”.
2. Apstiprinātiepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Jānis Līcis
- komisijas locekļi – A.Svilāns. V.Upmane, A.Prutkovs, L.Puķe.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Iepirkumu komisijai sagatavot prasības Pretendentiem un iepirkuma dokumentu
noformēšanai.
10.§
Par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu
Spēkā esošais Salaspils novada Teritorijas plānojums ir spēkā līdz 2012.gadam.
Teritorijas plānojuma izstrādē un pēc tam izstrādājot grozījumus tajā, gūtā pieredze
pierāda, ka teritorijas plānojuma izstrāde ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process.
Lai nodrošinātu kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādi atbilstoši Teritorijas
plānošanas likuma un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām, ir nepieciešams savlaicīgi uzsākt
darbu pie tā.
Jauns Salaspils novada teritorijas plānojums ir jāizstrādā ar mērķi nodrošināt ilgspējīgu
un līdzsvarotu teritorijas plānošanas sistēmu Salaspils novada administratīvajā teritorijā,
ņemot vērā administratīvās teritorijas attīstības programmu, zemes īpašumu struktūru,
augstāka līmeņa teritorijas plānojumu, nacionālas programmas, īpaši aizsargājamo dabas
un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu aizsardzības un izmantošanas
noteikumus un dabas aizsardzības plānus, vides pārskatu, upju baseinu apgabala
apsaimniekošanas plānus, kā arī to vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības
programmas, kuras robežojas ar plānojamo teritoriju, valsts institūciju un pašvaldības
dokumentus, kuri attiecas uz plānojamo teritoriju, sabiedrības viedokli, kā arī, lai precizētu
Salaspils pilsētas robežas un ciemu robežas, esošo un perspektīvo ielu un ceļu tīklu, kā arī
plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, precizētu applūstošās
teritorijas.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas
18.08.2010.g. atzinumu (prot.Nr.21, 4.§) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.
un 33. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 69.panta 7).punktu, nolemj:
1. Uzsākt Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādi.
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt domes izpilddirektoru Andreju
Jaunkalnu.
3. Apstiprināt Darba uzdevumu Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013. –
2025.gadam izstrādei (pielikums Nr.3)
4. Apstiprināt Darba grupu Salaspils novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai šādā
sastāvā:
-) Jānis Šrēders – Salaspils novada Būvvaldes galvenais arhitekts;
-) Ansis Grantiņš – Administrācijas Attīstības daļas vadītājs;
-) Dace Bērziņa- Administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja;
-) Inga Leitasa - Administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja;
-)Juris Putniņš – Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs.
5. Noteikt, ka pienākumu sadali starp Darba grupas locekļiem nosaka izstrādes vadītājs.
6. Uzdot izstrādes vadītājam nodrošināt:
6.1 paziņojuma par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025 gadam izstrādes
uzsākšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, „Salaspils Vēstis” un Salaspils novada
domes mājas lapā.
6.2. lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai,
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomei, kā arī blakus esošajām vietējām pašvaldībām:
Rīgas pilsētas domei, Stopiņu novada domei, Ķekavas novada domei, Ropažu novada
domei, Ikšķiles novada domei.
11.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Granīta ielā 31/11, Aconē,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā
1. Piešķirt vienotu adresi nekustamam īpašumam, kas sastāv no 1272 m2 liela
zemesgabala ar kadastra Nr.8031 001 0490 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0490
001 (veikala ēka), kas atrodas uz šī zemesgabala – GRANĪTA IELA 31 k-11, ACONE,
SALASPILS PAGASTS, SALASPILS NOVADS.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu adresātam – SIA „BIKURS” (Krustpils iela
77-4, Rīga, LV-1057), Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja
Kadastra daļai, Adrešu reģistram.
12.§
Par Olgas Storostitas iesnieguma izskatīšanu.
Nodot atsavināšanai 618/17289 domājamo daļu no 1615 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspilī, Salaspils novadā.
13.§
Par Oļega Kočņeva iesnieguma izskatīšanu.
Nodot atsavināšanai 374/17361 domājamo daļu no 1710 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 44,
Salaspilī, Salaspils novadā.
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14.§
Par Oļega Zolotarjova iesnieguma izskatīšanu.
Nodot atsavināšanai 376/17357 domājamo daļu no 1828 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 46,
Salaspilī, Salaspils novadā..
15.§
Par Sergeja Kononova iesnieguma izskatīšanu.
Nodot atsavināšanai 599/17067 domājamo daļu no 1907 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 48,
Salaspilī, Salaspils novadā..
16.§
Par Vladislava Zinovska iesnieguma izskatīšanu
Nodot atsavināšanai 489/17361 domājamo daļu no 1710 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 44,
Salaspilī, Salaspils novadā.
17.§
Par Daigas Audzijones iesnieguma izskatīšanu.
Nodot atsavināšanai 376/17289 domājamo daļu no 1615 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspilī, Salaspils novadā.
18.§
Par Marinas Andrejevas iesnieguma izskatīšanu.
Nodot atsavināšanai 436/17361 domājamo daļu no 1710 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 44,
Salaspilī, Salaspils novadā.
19.§
Par Tatjanas Kļavapures iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Lakstīgala 4”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai 653 m2 lielu zemesgabalu „LAKSTĪGALA 4”, Salaspilī, Salaspils novadā.
20.§
Par Valērija Kijaškina iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Līvzemes ielā 25 k-3 –
151, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai 31 m2 lielu zemesgabalu Līvzemes ielā 25 k-3 – 151, Salaspils pilsētā,
Salaspils novadā.
21.§
Par zemes starpgabala „Paegļi 1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu
atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai 897 m2 lielu zemes starpgabalu „Paegļi 1”, Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
22.§
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Par domes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu Salaspils novada
pašvaldībai” atcelšanu daļā, lēmuma „Par zemes gabala Salaspilī, Gaismas ielā 22/1,
Salaspilī nodošanu privatizācijai” atcelšanu un šo zemesgabalu izmantošanu zemes
reformas pabeigšanai.
1. Atcelt domes 12.04.2006. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu Salaspils
novada pašvaldībai” 37.punktu (prot. Nr. 7, 49.§).
2. Atcelt domes 27.09.2006. lēmumu „Par zemesgabala Salaspilī, Gaismas ielā 22/1
nodošanu privatizācijai” (prot. Nr. 18, 54.§).
3. Iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
80110040954- 9591kv.m. (Gaismas iela 20/1, Salaspilī), 80110040957- 3949kv.m.
(Gaismas iela 20/2, Salaspilī) un 80110040955- 3294kv.m. (Gaismas iela 22/1, Salaspilī).
4. Nosūtīt informāciju VZD Rīgas reģionālai nodaļai.
5. Iesniegt zemesgrāmatā nostiprinājuma lūgumu par ierakstu dzēšanu attiecībā uz
pašvaldības īpašuma tiesībām uz zemesgabaliem Gaismas ielā 22/1, Salaspilī, Gaismas iela
20/1, Salaspilī, un Gaismas iela 20/2, Salaspilī.
23.§
Par Salaspils novada domes 23.12.2009. lēmuma „Par zemesgabala Gaismas ielā 14A,
Salaspilī, Salaspils novadā” atcelšanu un atsavināšanas procesa izbeigšanu.
1. Atcelt Salaspils novada domes 23.12.2009. lēmumu „Par zemesgabala Gaismas ielā
14A, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai” (Prot.Nr.35, 14.§);
2. Atcelt Salaspils novada domes 27.01.2010. lēmumu „Par zemesgabala Gaismas ielā
14A, Salaspilī, Salaspils novadā atsavināšanu par labu SIA „FIRMA LATAKVA”
(Prot.Nr.2, 17.§);
3. Uzdot Salapils novada domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam izdarīt grozījumus
10.06.2004. noslēgtajā Zemes nomas līguma Nr.470, 3.1.punktā, nosakot, ka saskaņā ar
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” 7. un 12.punktiem, nomas maksas apmērs līdz 2009.gada 31.decembrim tiek
noteikts 1.5% apmērā no VZD noteiktās apbūvētā zemesgabala vērtības privatizācijas
vajadzībām, bet ar 2010.gada 1.janvāri, nomas maksas apmērs tiek noteikts 1.5% no zemes
kadastrālās vērtības (Ls 65 144), kas 2010.gadā sastāda Ls 977.16 (deviņi simti
septiņdesmit septiņi lati un 16 santīmi) gadā;
4. Noteikt, ka SIA „FIRMA LATAKVA”, kā ēku (būvju) īpašnieks lieto 13 824 m2 lielu
zemesgabalu Gaismas ielā 14A, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā (kadastra Nr.8011 004
0908), saskaņā ar 2004.gada 10.jūnijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.470 (ar
grozījumiem, kas izdarīti pēc līguma noslēgšanas);
5. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma
pieņemšanas dienas nodrošināt Vienošanās protokola parakstīšanu pie 20.02.2004. Zemes
nomas līguma Nr.470;
6. Administratīvai daļai lēmumu nosūtīt iesniedzējam – SIA „FIRMA LATAKVA”
(Dzelzavas ielā 4-8, Rīgā, LV-1084).
24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Aleksejevam un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Valērijam Aleksejevam uz lietošanā piešķirto zemi
Līvzemes ielā 25 k-3-146, Salaspilī, Salaspils novadā.
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25.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Janušam un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Janušam uz lietošanā piešķirto zemi Līvzemes ielā
25-66, Salaspilī, Salaspils novadā.
26.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Kurčevenko un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Viktoram Kurčevenko uz lietošanā piešķirto zemi
Līvzemes ielā 25 k-2-159, Salaspilī, Salaspils novadā.
27.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lapiņam un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Lapiņam uz lietošanā piešķirto zemi Līvzemes ielā
25 k-3-203, Salaspilī, Salaspils novadā.
28.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Tarvidam un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Tarvidam uz lietošanā piešķirto zemi Līvzemes ielā
25-30, Salaspilī, Salaspils novadā.
29.§
Ziņu anulēšana par Aleksandra Nikolajeva deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Aleksandra Nikolajeva deklarēto dzīvesvietu.
30.§
Ziņu anulēšana par Vladimira Kušnirenko, Anželikas Kušnirenko un Iļjas
Kušnirenko deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Vladimira Kušnirenko, Anželikas Kušnirenko, Iļja Kušnirenko, deklarēto
dzīvesvietu.
31.§
Ziņu anulēšana par Jevgenija Bikova deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Jevgenija Bikova, deklarēto dzīvesvietu.
32.§
Ziņu anulēšana par Tatjanas Kuzminas, Aleksandras Mihailovas, Jeļenas Mihailovas,
Alekseja Kuzmina, Vikas, Kuzminas un Viktora Kuzmina deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Tatjanas Kuzminas, Aleksandras Mihailovas, Jeļenas Mihailovas,
Alekseja Kuzmina, Vikas Kuzminas, Viktora Kuzminadeklarēto dzīvesvietu.
33.§
Par Gaļinas Balikas iesnieguma izskatīšanu.
Piešķirt G.Balikai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
34.§
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Par Zojas Orehovas iesnieguma izskatīšanu.
Piešķirt Z.Orehovai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
35.§
Par R.Zivtiņam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu
Vecākiem veikt samaksu par dēlam Rolandam Zivtiņam, sniegto ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu.
36.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu
Agnesei Jēkabsonei veikt samaksu par dēlam un meitai sniegto ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu un, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, atbrīvot no maksājumiem
Jāni Stepiņu par meitai sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
37.§
Par zemesgabala Mēness iela, Salaspilī, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
Nodot nomā uz 1 gadu daļu no 15 000 m2 liela zemesgabala Mēness ielā, Salaspilī,
Salaspils novadā daļu 30 m2 platībā bez apbūves tiesībām reklāmas stenda uzstādīšanai.
38.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi
pašvaldības funkciju izpildei” un pirkuma cenas noteikšanu.
1. Izdarīt šādu grozījumu domes lēmumā „Par nekustamā īpašuma – zemesgabala iegādi
pašvaldības funkciju izpildei” - konstatējošās daļas 4 sadaļā aizstāt vārdus „pēc pircēja
nodokļu nomaksas” ar vārdiem – „pēc pārdevēja nodokļu nomaksas”;
2. Noslēgt Pirkuma līgumu ar zemes īpašnieci Aiju Trenci par zemesgabala „Saulesciema
iela” 1131 kv. m. platībā iegādi pašvaldības funkciju izpildei par summu Ls 9078,07, ko
sastāda maksa 10 eiro par kvadrātmetru plus 15% kapitāla pieauguma nodoklis (pārdevēja
nodoklis).
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam:
3.1. nodrošināt Pirkuma līguma sagatavošanu vienas nedēļas laikā pēc šī lēmuma
pieņemšanas;
3.2.nodrošināt Vienošanās parakstīšanu ar biedrības „Saulesciems” pilnvaroto personu par
ceļa izbūves finansēšanu, atbilstoši biedrības „Saulesciems” 10.10.2009. valdes sēdes
lēmumam (prot. Nr. 01-102009).
4. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātei.
39.§
Par iepirkuma procedūras “Datoru iepirkums Salaspils novada domes vajadzībām”
izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Datoru iepirkums Salaspils novada domes
vajadzībām” (identifikācijas Nr. SND 2010/48), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprinā iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Vasilijs Gelahs
- komisijas locekļi – Aleksandrs Prutkovs, Genādijs Volodins, J.Šrēders.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
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40.§
Par SIA “Salaspils veselības centrs” izsludinātā pamatkapitāla palielinājuma
apmaksu.
1. Apmaksāt SIA „Salaspils veselības centrs” izsludināto pamatkapitāla palielinājumu Ls
106 690,- apmērā.
2. Grāmatvedībai veikt pārskaitījumu SIA „Salaspils veselības centrs” atbilstoši šā
lēmuma 1.punktam vienas nedēļas laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās.
3. Lēmumu nosūtīt (izsniegt) SIA „Salaspils veselības centrs”.
41.§
Par grozījumiem Salaspils novada domes 2010.gada 11.augusta lēmumā „Par
projekta „Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība Salaspils
novadā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda finansējumam”(protokols Nr. 18, §22)
Papildināt 2010.gada 11.augusta lēmumu „Par projekta „Dienas centra personām ar
funkcionāliem traucējumiem attīstība Salaspils novadā” iesniegšanu Eiropas Sociālā fonda
finansējumam”(protokols Nr. 18, §22) ar 5.punktu šādā redakcijā: „5. Nodrošināt projekta
ietvaros izveidotā dienas centra sociālo pakalpojumu sniegšanu vismaz 1,5 gadu pēc
Eiropas Sociālā fonda projekta noslēguma”.

Sēdes slēgtā daļa
42.§
Par Natālijas Parfionovas iesnieguma izskatīšanu.
Atcelt Salaspils novada Sociālā dienesta 20.07.2010. lēmumu Nr. 3-52/1765 „Par sociālo
palīdzību”.
43.§
Par Ilzes Šlapinas iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 06.07.2010. lēmumu Nr. 3-52/1678 „Par
sociālo palīdzību”.
44.§
Par Svetlanas Kurganskas iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 06.07.2010. lēmumu Nr. 3-52/1681
,,Par sociālo palīdzību”.
45.§
Par Vladimira Dundura iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 22.06.2010. lēmumu Nr. 3-52/1551 „Par
sociālo palīdzību”.
46.§
Par Spodras Miķelsones iesnieguma izskatīšanu.
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Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 15.06.2010. lēmumu Nr. 3-52/1534 „Par
sociālo palīdzību”.
47.§
Par Veronikas Šiņajevas iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 27.07.2010. lēmumu Nr. 3-52/1867 „Par
sociālo palīdzību”.
48.§
Par T.Gordejevas iesnieguma izskatīšanu.
Deputāti vienojas atlikt lēmuma pieņemšanu un uzaicināt T.Gordejevu uz nākošo domes
sēdi.
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka otrdien, 31.augustā plkst.8.00 tiek sasaukta domes
ārkārtas sēde.
Sēdi slēdz plkst. 17:50

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 27.08.2010.
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R.Čudars

Ž.Maļinovska

Pielikums Nr.1
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 25.augustā
(prot.Nr.20, 3.§)
Saistošie noteikumi Nr.29/2010
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2).punktu,
46.panta pirmo un otro daļu

Izdarīt 2010.gada 13. janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2010 „Salaspils novada domes
2010.gada budžets” šādus grozījumus:
1. Pārvirzīt Ls 235,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
sadaļu „Pārējā vides aizsardzība”, kods 1150 – skolēnu nodarbinātība Salaspils memoriālā
jūlija mēnesī.
2. Pārvirzīt Ls 263,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
Salaspils Bibliotēkas budžetu, kods 1150 – Ls 235,-; kods 1210 – Ls 28,- – skolēnu
nodarbinātība jūlija mēnesī.
3. Pārvirzīt Ls 673,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
Komunālā dienesta budžetu, kods 1150 – Ls 542,-; kods 1210 – Ls 131,- – skolēnu
nodarbinātība jūlija mēnesī.
4. Pārvirzīt Ls 700,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
PII Ritenītis budžetu, kods 1150 – Ls 587,-; kods 1210 – Ls 113,- – skolēnu nodarbinātība
jūlija mēnesī.
5. Pārvirzīt Ls 37,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz sadaļu „Pārējā
vides aizsardzība”, kods 2279 – skolēnu nodarbinātība vasarā – sanitāro grāmatiņu
noformēšana.
6. Pārvirzīt Ls 1344,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Līdzfinansējums nometņu organizēšanai”, kods 2279 uz Bērnu sporta skolas budžetu,
kods 2279 – līdzfinansējums nometnes „Knipska” organizēšanai.
7. Pārvirzīt Komunālā dienesta budžeta ietvaros: Ls 230,- no koda 2350 uz kodu 2236;
Ls 250,- no koda 2350 uz kodu 2239; Ls 34,- no koda 2350 uz kodu 2233.
8. Pārvirzīt Ls 3025,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Komunālā
dienesta budžetu, kods 1142 – Ls 2438,- un kods 1210 – Ls 587,- finansējums virsstundu
apmaksai par sniega tīrīšanu ar rokām.
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9. Pārvirzīt Ls 1489,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Komunālā
dienesta budžetu, kods 1221– Ls 1200,-; kods 1210 – Ls 289,- slimības pabalstu un
miršanas pabalstu izmaksai.
10. Pārvirzīt Ls 1580,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz 1.vidusskolas
budžetu, kods 2312 – solu un galdu iegādei izremontētajos gaiteņos un ēdamzālē.
11. Pārvirzīt Ls 420,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz 2.vidusskolas
budžetu, kods 5239 – handbola vārtu iegādei.
12. Pārvirzīt Ls 165,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Mūzikas un
mākslas skolas budžetu, kods 1147 – Ls 132,-; kods 1210 – Ls 33,- - pedagoga darba
apmaksai „Absolventu koklētāju ansambļa” Pieaugušo neformālās izglītības grupas
programmas ietvaros.
13. Pārvirzīt Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma ietvaros Ls 300,- no
sadaļas „Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku nodrošināšana”, kods 2279 uz
sadaļu „Sportistu atbalstīšana (sporta koncepcija)”, kods 2279 – līdzfinansējums biedrībai
„Salaspils Ašihara – Karatē klubs” sacensību dalības maksu apmaksai.
14. Pārvirzīt Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma ietvaros Ls 500,- no
sadaļas „Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku nodrošināšana”, kods 2279 uz
kodu 2231 – finansējums mobilitātes nedēļas aktivitāšu nodrošināšanai.
15. Pārvirzīt Ls 200,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz 1.vidusskolas
budžetu, kods 2361 – kolas formas tērpa elementa – vestes iegādei skolēniem no
mazturīgām un trūcīgām ģimenēm.
16. Pārvirzīt Ls 106690,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz budžeta sadaļu
„Salaspils veselības centrs”, kods 9001 – Salaspils veselības centra pamatkapitāla
palielināšanai ēkas siltināšanas nepieciešamībai.
17. Pārvirzīt Ls 60,- Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma ietvaros no koda 2279 uz
kodu 2233 – izglītības iestāžu pedagogu sveikšanai Skolotāju dienā.
18. Pārvirzīt Ls 2797,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība” apakšsadaļas „Ūdenssaimniecības
attīstība Latvijas upju baseinos (galvojums PSIA Valgums-S)”, kods 2279 uz sadaļu
„Remonti izglītības iestādēs”, kods 2241 –remontdarbu veikšanai Bērnu sporta skolā..
19. Pārvirzīt Ls 2746,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība” apakšsadaļas „Ūdenssaimniecības
attīstība Latvijas upju baseinos (galvojums PSIA Valgums-S)”, kods 2279 uz sadaļu
„Remonti kultūras iestādēs”, kods 2241 – k.n.Rīgava lielās zāles grīdas slīpēšanai un
lakošanai
20. Pārvirzīt Ls 1182,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
sadaļu „Notekūdeņu apsaimniekošana” kods 2279 – autoruzraudzība lietus ūdens
kanalizācijas – drenāžas sistēmas ierīkošanai Raiņa ielā..
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21. Pārvirzīt Ls 1186,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Atkritumu apsaimniekošana” ietvaros no koda 2279 uz kodu 5250 – atkritumu konteinera
laukuma izbūve Maskavas ielā 7.
22. Pārvirzīt Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma ietvaros Ls 45,- no koda
2231 uz kodu 1150 un Ls 11,- no koda 2231 uz kodu 1210 - dziesmu svētku dalībniekiem
veltītā koncerta priekšnesuma nodrošināšanai un dziesmu svētku mediķa darba apmaksai.
23. Pārvirzīt Ls 223,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Pārējā
ekonomiskā darbība” ietvaros no koda 5239 uz kodu 2350 – materiālu iegādei Tehniskās
daļas pārcelšanai uz citām telpām.
24. Pārvirzīt Ls 127,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Pārējās
pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” ietvaros no apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz kodu 1147 –
Ls 60,-; kods 1150 – Ls 45,-; kods 1210 – Ls 22,- – Policijas telpu remonta veikšanai un
uzraudzībai.
25. Pārvirzīt Ls 150,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Pārējās
pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” ietvaros no sadaļas
„Neparedzēti saimnieciskie darbi”, kods 2350 uz kodu 2312.
26. Pārvirzīt Ls 1658,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Policijas
budžetu, kods 1119 – Ls 1288,-; kods 1221 – Ls 48,-; kods 1210 – Ls 322,- - atlaišanas
pabalsta un neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksai 2009.gada likvidētajai štata
vietai.
27. Pārvirzīt Ls 1049,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz kodu 5250 –
divu reklāmas stabu izbūvei Meža un Briežu ielās.
28. Pārvirzīt Administrācijas budžeta ietvaros Ls 2000,- no koda 2239 uz kodu 2279.
29. Pārvirzīt PII Daugaviņa budžeta ietvaros: Ls 70,- no koda 2311 uz kodu 2312;
30. Pārvirzīt PII Jāņtārpiņš budžeta ietvaros: Ls 30,- no koda 2243 uz kodu 2322; Ls 200,no koda 2243 uz kodu 2350.
31. Pārvirzīt PII Saulīte budžeta ietvaros: Ls 106,- no koda 2249 uz kodu 2312;
32. Pārvirzīt PII Saime budžeta ietvaros: Ls 600,- no koda 1119 uz kodu 1150;
33. Pārvirzīt papildus Ls 300,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros
no sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
sadaļu „Autotransports”, kods 2279 – tehniskā projekta izstrādei pašvaldības ceļa C32
rekonstrukcijai, sadaļai „Elektrotīkli”.
34. Pārvirzīt Ls 5785,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība” apakšsadaļas „Ūdenssaimniecības
attīstība Latvijas upju baseinos (galvojums PSIA Valgums-S)”, kods 2279 uz sadaļu
„Remonti kultūras iestādēs”, kods 5250 – k.n.Enerģētiķis iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada
rekonstrukcija..
35. Pārvirzīt Ls 570,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
sadaļu „Remonti izglītības iestādēs”, kods 2279 – topogrāfijas un labiekārtošanas projekta
izstrādei PII Daugaviņa.
36. Pārvirzīt Ls 11495,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība” apakšsadaļas „Ūdenssaimniecības
attīstība Latvijas upju baseinos (galvojums PSIA Valgums-S)”, kods 2279 uz sadaļu
„Remonti kultūras iestādēs”, kods 5250 – Daugavas muzeja apkures sistēmas pārbūvei
8.

37. Pārvirzīt Ls 1172,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz 2.vidusskolas
budžetu, kods 2279 – papildus labiekārtošanas darbiem pēc Sporta zāles remonta.
38. Pārvirzīt Ls 764,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Dzimtsarakstu
nodaļas budžetu, kods 5238 – jauna datora iegādei.
39. Apstiprināt Salaspils novada domes budžeta 2010.gadam ieņēmumus 10338494,- , latu
apmērā, ar pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 01.janvāri Ls 564996,-, tai
skaitā:
1) Apstiprināt papildus ieņēmumus Ls 280,- apmērā budžeta sadaļā „Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi”;
2) Apstiprināt papildus ieņēmumus Ls 336,- apmērā budžeta sadaļā „Maksas pakalpojumi
– vasaras nometnes”;
3) Apstiprināt papildus ieņēmumus Ls 695,- apmērā budžeta sadaļā „Maksas pakalpojumi
– Sociālās palīdzības nams”;
4) Apstiprināt papildus ieņēmumus Ls 40,- apmērā budžeta sadaļā „Maksas pakalpojumi
– Raiņa 17a”.
40. Apstiprināt Salaspils novada domes budžeta 2010.gadam izdevumus 1091570,- , latu
apmērā, tai skaitā:
1) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 280,- apmērā Sociālā dienesta budžetā, kods 1147 –
Ls 226,-; kods 1210 – Ls 54,- Latvijas bērnu fonda piešķirtais finansējums psiholoģiskās
palīdzības sniegšanai.
2) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 336,- apmērā Bērnu sporta skolas budžetā, kods
2279 – vecāku maksas nometnes „Knipska” organizēšanai.
3) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 695,- apmērā Sociālā palīdzības nama budžetā,
kods 2222 – Ls 382,- un kods 2223 – Ls 313,-;
4) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 40,- apmērā Sociālā palīdzības nama, Raiņa 17a
budžetā, kods 2223.

Domes priekšsēdētājs

8.

R.Čudars

Pielikums Nr.2
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 25.augustā
(prot.Nr.20, 5.§)
NOTEIKUMI
Par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils novada sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem

1. Vispārējie noteikumi
Noteikumu par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils novada sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir veicināt Salaspils
novada iedzīvotāju sportiskās aktivitātes, viņu sportisko spēju un talantu attīstīšanu un
izkopšanu, veicināt sporta pasākumu organizēšanu Salaspils novadā, sporta organizāciju
lomas popularizēšanu un noteikt kārtību, kādā Salaspils novada dome (turpmāk tekstā –
Dome) sniedz atbalstu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem
sportistiem.

2. Noteikumos lietotie termini
2.1.

Sportists – Salaspils novada teritorijā dzīvojoša persona (deklarētā dzīvesvieta ir
Salaspils novada administratīvajā teritorijā) vai persona, kurai uz darba līguma pamata ir
darba tiesiskās attiecībās ar komersantu, vai biedrību vai nodibinājumu (turpmāk –
organizāciju), kura juridiskā adrese ir reģistrēta Salaspils novada administratīvajā teritorijā,
kura individuāli vai pārstāvot sporta organizāciju nodarbojas ar kādu no sporta veidiem.
2.2. Sporta organizācija – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība
vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi Salaspils novada administratīvajā teritorijā.
2.3. Individuālais sportists – sportists, kurš nodarbojas ar ne komandu sporta veidu, vai
sportists, kurš ir Latvijas Republikas izlases dalībnieks kādā no sporta veidiem, un kurš
nepārstāv kādu no atbalstāmajām sporta organizācijām.
2.4. Bērns – sportists vecumā līdz 18 gadiem.
2.5. Jaunietis – sportists vecumā no 18 gadiem līdz 25 gadiem.
2.6. Domes atbalsts – finansiālais atbalsts un atbalsts sporta bāžu izmantošanā.
2.7. Finansiāls atbalsts – naudas līdzekļu piešķiršana, lai pilnībā vai daļēji segtu
sacensību dalības maksu, inventāra iegādi vai nomu, transporta izdevumus braucieniem uz
sacensībām un atpakaļ, kā arī palīdzība nomas maksas segšanā par sporta bāžu nomu.
2.8. Sporta bāze – Salaspils novada pašvaldības īpašumā esošās sporta zāles, sporta
laukumi un citi sporta objekti.
2.9. Latvijas mēroga sacensības – sporta sacensības, kuras ir iekļautas noteiktā sporta
veida federācijas apstiprinātajā sacensību kalendārā.
2.10. Starptautiska mēroga sacensības – sporta sacensības, kuras ir atzītas kādā no
starptautiskajām sporta federācijām.

3. Finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi individuālajiem sportistiem un sporta
organizācijām.

3.1.

Dome finansiāli atbalsta individuālos sportistus gadījumā, ja pēdējo divu gadu
periodā individuālajam sportistam ir bijuši:
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3.1.1.

sportiskie sasniegumi Latvijas mēroga sacensībās – iegūtas vietas pirmajā

sešiniekā;

3.1.2.

sportiskie sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās – iegūtas vietas
desmitniekā;
3.1.3.
Individuālais sportists ir Latvijas Republikas izlases dalībnieks.
3.2. Šo Noteikumu 3.1.punktā minētajiem sportistiem finansiālais atbalsts var tikt
piešķirts līdz LVL 100,- vienā kalendārajā gadā, ņemot vērā attiecīgajā kalendārajā gadā
pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus.
3.3. Individuālajam sportistam par īpašiem sasniegumiem sportā, ar atsevišķu Domes
lēmumu var tikt piešķirts finansiālais atbalsts, kas pārsniedz 3.2.punktā minēto summu.
3.4. Lēmumu par atbalstu sportistam ar īpašām vajadzībām pieņem Salaspils novada
dome (turpmāk tekstā –Dome);
3.5. Dome finansiāli atbalsta sporta organizācijas, piešķirot finansējumu līdz LVL
600,- vienā kalendārā gadā, ja ir konstatējami visi zemāk norādītie apstākļi:
3.5.1.
sporta organizācija Salaspils novadā organizē regulāras sporta nodarbības
bērniem un jauniešiem (ne mazāk kā 20 dalībnieki), un tās tiek organizētas atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības šādu sporta nodarbību organizēšanai;
3.5.2.
sporta organizācijas organizētās sporta nodarbības bērniem un jauniešiem
vada treneris(-i), kuram ir tam atbilstoša izglītība un kurš pilnā apjomā nodrošina Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības trenera darba veikšanai;
3.5.3.
sporta organizācija iesaistās sporta pasākumu organizēšanā Salaspils novadā.
3.6. Dome finansiāli atbalsta sporta organizācijas, piešķirot finansējumu līdz Ls 300,vienā kalendārā gadā, ja pēdējā gada periodā sporta organizācijai (to pārstāvošiem
sportistiem) ir bijuši:
3.6.1.
sportiskie sasniegumi Latvijas mēroga sacensībās – iegūtas vietas pirmajā
sešiniekā;
3.6.2.
sportiskie sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās– iegūtas vietas pirmajā
desmitniekā;
3.6.3.
sporta organizācija iesaistās sporta pasākumu organizēšanā Salaspils novadā.
3.7. Sporta organizācijas vienā kalendārā gadā var saņemt vienu no šo Noteikumu 3.5.
un 3.6. punktā noteiktiem atbalsta veidiem.
3.8. Kārtējā kalendārā gadā finansiālo atbalstu individuālie sportisti un sporta
organizācijas var saņemt, ja līdz iepriekšējā gada 31.decembrim Domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komiteja, izskatot saņemtos pieteikumus, ir atzinusi par
atbalstāmiem pieteikumu iesniedzējus – individuālos sportistus un sporta organizācijas.
3.9. Atbalsta saņemšanai nākošajā kalendārajā gadā individuālie sportisti un sporta
organizācijas līdz kārtējā kalendārā gada 15.novembrim Domes Administrācijas Izglītības,
kultūras un sporta daļā (turpmāk tekstā – Izglītības, kultūras un sporta daļa) iesniedz:
3.9.1.
Individuālais sportists:
3.9.1.1.
iesniegumu (uzrādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi un
telefona numuru);
3.9.1.2.
pārskatu par sportiskajiem sasniegumiem Latvijas un starptautiska
mēroga sacensībās par pēdējo divu gadu periodu (iesniedzot sasniegumu apliecinošu
dokumentu kopijas);
3.9.1.3.
nākamajā kalendārajā gadā plānoto sacensību sarakstu, to izmaksas;
3.9.1.4.
Individuālais sportists ar īpašām vajadzībām papildus iesniedz
dokumenta kopiju, kas apstiprina invaliditāti, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
Darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņu par invaliditātes piešķiršanu.
3.9.2.
Sporta organizācijas:
3.9.2.1.
iesniegumu, kuru paraksta persona, kuras pilnvaras pārstāvēt
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organizāciju ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
3.9.2.2.
sporta organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;
3.9.2.3.
sporta organizācijas nākošā kalendārā gada plānu sporta nodarbībām
(pasākumiem) bērniem un jauniešiem, šo sporta nodarbību dalībnieku sarakstu, norādot
sarakstā iekļauto personu personas kodus un deklarētās dzīvesvietas (ja sporta organizācija
pretendē uz šo Noteikumu 3.4.punktā noteikto atbalsta veidu);
3.9.2.4.
sporta bāzes nomas līguma kopiju kurās notiks sporta nodarbības;
3.9.2.5.
trenera(-u), kurš(-i) vadīs sporta organizācijas organizētās sporta
nodarbības (pasākumus) bērniem un jauniešiem, vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto
adresi un telefona numuru, trenera kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (ja sporta
organizācija pretendē uz šo Noteikumu 3.4.punktā noteikto atbalsta veidu);
3.9.2.6.
sporta organizācijas biedru sarakstu, norādot personas kodus un
deklarētās dzīvesvietas (ja sporta organizācija pretendē uz šo Noteikumu 3.5.punktā
noteikto atbalsta veidu);
3.9.2.7.
pārskatu par sportiskajiem sasniegumiem Latvijas un starptautiska
mēroga sacensībās par pēdējā gada periodu, iesniedzot sasniegumu apliecinošu dokumentu
kopijas (ja sporta organizācija pretendē uz šo Noteikumu 3.5.punktā noteikto atbalsta
veidu);
3.9.2.8.
pieteikumu sporta organizācijas organizētam publiski pieejamam sporta
pasākumam Salaspils novada administratīvajā teritorijā nākošajā kalendārajā gadā,
aprakstot pasākuma plānu, iespējamo norises laiku, vietu, potenciālos dalībniekus,
pasākuma organizēšanas izmaksas.
3.10. Izglītības, kultūras un sporta daļa apkopo un izvērtē iesniegtos dokumentus un līdz
kārtējā gada 1.decembrim iesniedz Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejai savus priekšlikumus par nākošajā kalendārajā gadā atbalstāmiem Salaspils
novada individuāliem sportistiem un sporta organizācijām un, norādot šo priekšlikumu
pamatojumu un priekšlikumus budžetā paredzamo finanšu līdzekļu apjomu finansiālajam
atbalstam, saskaņā ar šiem Noteikumiem un to iespējamo sadali par atbalstāmajām grupām
(individuālie sportisti, sporta organizācijas).
3.11. Lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, tās apjomu un mērķi pieņem Dome,
ņemot vērā Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumu komitejas
atzinumu un Salaspils novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu
līdzekļus.
3.12. Šo noteikumu 3.11.punkta noteiktajā kārtībā piešķirtais finansiālais atbalsts tiek
izmaksāts atbalsta saņēmējam apmaksājot viņa iesniegtos rēķinus, nepārsniedzot piešķirtā
atbalsta apjomu, ar noteikumu, ja tie atbilst finansiālā atbalsta piešķiršanas mērķim.
3.13. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jāstartē Latvijas un starptautiskajās mēroga
sacensībās kā Salaspils novada pārstāvim, ja novads attiecīgajās sacensībās ir dalībnieks,
vai jānodrošina Salaspils novada publicitāte un atpazīstamība sacensībās. Ja sportists startē
no sporta organizācijas, kuras juridiskā adrese nav Salaspils novada administratīvā
teritorija, attiecīgo sacensību nolikumā pieļaujamās robežās un kārtībā jānodrošina
informācija par to, ka attiecīgā sportista dalību sacensībās ir atbalstījusi Dome.
3.14. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums sniegt bezatlīdzības palīdzību novada
sporta sacensību organizēšanā (organizatoru konsultēšana, tiesāšana u.c.) un/vai līdzdalību
tajās (piedalīšanās sacensībās, paraugdemonstrējumi, intervijas u.c.), par ko, pēc pozitīva
Domes lēmuma pieņemšanas par finansiālā atbalsta piešķiršanu, tiek parakstīta attiecīga
vienošanās, kuru domes vārdā paraksta domes izpilddirektors.

4. Sporta bāzes izmantošana
4.1.
8.

Izglītības, kultūras un sporta daļa nodrošina sporta bāzes lietderīgu izmantošanu

ārpus Salaspils novada izglītības iestāžu (Salaspils bērnu sporta skolas, Salaspils 1. un
2.vidusskola) apstiprinātā mācību, t.sk., interešu izglītības, norises plāna.
4.2. Individuālais sportists vai sporta organizācija līdz esošā kalendārā gada
1.augustam Izglītības, kultūras un sporta daļā iesniedz iesniegumu par sporta bāzes
izmantošanas nepieciešamību nākošajā kalendārajā gadā.
4.3. Izglītības, kultūras un sporta daļa kopā ar 4.1. punktā norādīto Salaspils novada
izglītības iestāžu direktoriem sastāda sporta bāzes izmantošanas grafika projektu, pēc
iespējas ņemot vērā šādus kritērijus:
4.3.1.
darbības pamatveids (olimpiskais, neolimpiskais sporta veids) un sporta veida
popularitāte;
4.3.2.
mērķauditorija (bērni, jaunieši un sportisti ar īpašām vajadzībām);
4.3.3.
individuālo sportistu un sporta organizāciju piedalīšanās un sasniegumi
Latvijas un starptautiskajās mēroga sacensībās;
4.3.4.
dalībnieku skaits sporta nodarbībās.
4.4. Sporta bāzes izmantošanas grafiks sastāv no trim posmiem:
4.4.1.
līdz nākošā kalendārā gada maijam (ieskaitot);
4.4.2.
vasaras mēnešos;
4.4.3.
no nākošā kalendārā gada septembra mēneša līdz gada beigām, kurš var tikt
mainīts, atkarībā no 4.1.punktā minēto Salaspils novada izglītības iestāžu nepieciešamības
mācību, t.sk., interešu izglītības vajadzībām.
4.5. Izglītības, kultūras un sporta daļa sporta bāzes izmantošanas grafika projektu ne
vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 15.augustam iesniedz apstiprināšanai Domes Izglītības
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai.
4.6. Domes organizētajos sporta pasākumos vai sporta pasākumos, kuri tiek organizēti
sadarbībā ar Domi (sporta pasākumu gada plāns), sporta bāze tiek izmantota bez maksas.
4.7. Dome, pieņemot par to atsevišķu lēmumu, var noteikt samazinātu sporta bāzes
nomas maksu individuālajiem sportistiem un sporta organizācijām, kuras ir atzītas par
atbalstāmām šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

5. Sporta pasākumu gada plāns
Salaspils novada sporta pasākumu gada plānu sastāda Izglītības, kultūras un sporta daļas
sporta organizators, izskatot un izvērtējot saņemtos priekšlikumus. Salaspils Novada sporta
pasākumu gada plāna projektu Izglītības, kultūras un sporta daļas sporta organizators
sastāda līdz iepriekšējā kalendārā gada 1.decembrim un iesniedz apstiprināšanai Domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai.

6. Labāko sportistu godināšana
6.1.

Dome, reizi gadā, var godināt labākos individuālos sportistus un sporta
organizācijas, tās pārstāvošos sportistus par sportiskajiem sasniegumiem attiecīgajā
kalendārajā gadā. Balvu fondu šajā punktā minēto sportistu godināšanai piešķir Dome,
atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
6.2. Pretendentus labāko sportistu godināšanai var ieteikt Domes deputāti, Domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumu komiteja, sporta organizācijas un
novada iedzīvotāji līdz katra kalendāra gada 1.novembrim.
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7. Pārejas noteikumi.
Šo noteikumu 4.5. punktā noteikto bāzes izmantošanas grafika projektu 2010. gadā
Izglītības, kultūras un sporta daļa iesniedz apstiprināšanai Domes Izglītības kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komitejai līdz 2010. gada 15. septembrim.

8. Noslēguma noteikumi
Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Salaspils novada domes 12.12.2007.
apstiprinātais “Nolikums par atbalstu Salaspils novada sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem” (prot. Nr. 25,5.§).

Domes priekšsēdētājs

8.

R.Čudars

Pielikums Nr.3
APSTIPRINĀTS
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 25.augustā
(prot. Nr.20, 10.§)

Darba uzdevums
Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādei
1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums:
1.1.Salaspils novada teritorijas plānojuma termiņš ir līdz 2012.gadam (ieskaitot);
1.2.Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
1.3.Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punkts., 6.panta 4.daļa, 7.panta 6.daļa;
1.4.Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi" (turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.1148) 2.,
30.punkti;
1.5.Salaspils novada domes 2010.gada 25.augusta lēmums „Par Salaspils novada teritorijas
plānojuma 2013. -2025. izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.20, 10.§).
2. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – domes izpilddirektors A.Jaunkalns.
3. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis - izstrādāt teritorijas plānojumu Salaspils
novada teritorijai ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.
4. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi:
4.1. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā veikt spēkā esošo teritorijas
plānošanas dokumentu analīzi, apkopot to īstenošanas rezultātus, teritorijas attīstības
tendences un prognozes un sagatavot pārskatu par esošo situāciju, kas ietver priekšlikumus
jaunas ilgtermiņa plānošanas koncepcijas izstrādei.
4.2. Noteikt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus,
ietverot:
4.2.1.
Salaspils pilsētas un Doles salas publiskās ārtelpas ainavisko izvērtējumu un
priekšlikumus tās attīstībai, t.sk. arī atbilstošus nosacījumus apbūves noteikumos;
4.2.2.
prioritāros publiskās infrastruktūras un atsevišķu objektu attīstības virzienus;
4.2.3.
apbūves attīstības struktūru;
4.2.4.
teritorijas, kas ir nepieciešamas sabiedrībai nozīmīgu funkciju realizācijai;
4.2.5.
teritorijas, kuru turpmākajai attīstībai ir jāizstrādā attīstības priekšlikumi,
detālplānojumi, kā arī apbūves noteikumos noteikt kritērijus attīstības priekšlikumu un
detālplānojumu izstrādei;
4.2.6.
dabas teritoriju un publisko ūdensmalu pieejamības koncepciju, teritorijas
plānojumā iekļaujamos nosacījumus;
4.2.7.
ielu klasifikāciju, ielu kategoriju noteikšanas principus;
4.2.8.
Salaspils pilsētas un apdzīvoto vietu ielu sarkano līniju plānus, izmantojot
pieejamos topogrāfiskās informācijas datus mērogā 1: 500;
4.2.9.
satiksmes organizācijas shēmu un auto novietņu izvietojuma risinājumus;
4.2.10.
velotransporta un gājēju plūsmas izvērtējums un analīze;
4.2.11.
priekšlikumus par ražošanai piemērotām teritorijām, nosakot prioritāros ražotņu
veidus.
5. Teritorijas plānojuma sastāvs:
5.1. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 25.p.noteikto, jāizstrādā sekojošas Salaspils novada teritorijas plānojuma daļas:
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5.1.1. Paskaidrojuma raksts (sastāvs saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 26.p. noteikto);
5.1.2. Grafiskā daļa (sastāvs saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 27.p. noteikto);
5.1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pilsētas un pagasta teritorijām
(sastāvs saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 28.p.noteikto);
5.1.4. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi;
5.1.5. Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā).
6. Prasības teritorijas plānojuma izstrādei:
6.1. Salaspils novada teritorijas plānojumu jāizstrādā, ņemot vērā normatīvos aktus,
nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un Salaspils novada plānošanas dokumentus;
6.2. Salaspils novada teritorijas plānojuma 2012 - 2025. gadam grafisko daļu izstrādāt
elektroniski vektordatu formā (*dwg) LKS 92 sistēmā, izstrādājot teritorijas plānojuma
grafisko daļu kā klasificētu objektu datu bāzi unikālos datu slāņos.
6.3. Nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu elektronisko savietošanu ar teritorijas
plānojuma vektordatiem.
6.4. Salaspils novada pilsētas un ciemu teritoriju pašreizējā izmantošana un plānotā
(atļautā) izmantošana jāizstrādā ar mēroga noteiktību 1:2000 vai 1:5000, teritorija ārpus
Salaspils pilsētas un ciemiem jāizstrādā mērogā 1: 10 000.
6.5. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā 5 eksemplāros.
7. Teritorijas plānojuma izstrādē izmantojamie izejas materiāli:
7.1. Salaspils novada pašvaldībā izstrādātie teritorijas plānošanas dokumenti:
7.1.1. Salaspils novada teritorijas plānojums 2002-2012 (ar grozījumiem, kas stājušies
spēkā 30.04.2009.);
7.1.2. Spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie detālplānojumi, zemes ierīcības projekti un
lēmumi par zemes sadali;
7.1.3. Apkopojums par pašvaldības īpašumā esošajām zemēm, izsniegtajiem plānošanas un
arhitektūras uzdevumiem un būvatļaujām.
7.2. Grafiskie pamatdati:
7.2.1. Salaspils novada teritorijas topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS 92 TM ar mēroga noteiktību 1:10 000, Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā ar
mēroga noteiktību 1: 2000 vai 1: 5000;
7.2.2. Salaspils novada ortofoto karte ar mēroga noteiktību M 1:10 000;
7.2.3. Valsts zemes dienesta nekustāmā īpašuma valsts kadastra reģistra informācija.
7.3.Cita informācija:
7.3.1. Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums;
7.3.2.Kaimiņu pašvaldību spēkā esošie vai izstrādes stadijā esošie teritorijas plānojumi;
7.3.3.Institūciju sniegtā informācija;
7.3.4.Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi;
7.3.5. Inženierkomunikāciju un nozaru attīstības plāni;
7.3.6. Dabas parka „Dolessala” dabas aizsardzības plāns;
7.3.7.Citi statistikas un pētījumu dati;
7.3.8.Citi plānošanas dokumenti, kas attiecināmi uz Salaspils novada teritorijas plānojuma
izstrādi.
8. Institūcijas un uzņēmumi, kurām jāpieprasa nosacījumi un atzinumi teritorijas
plānojuma izstrādāšanai un informācija:
8.

8.1. Vides ministrijas Lielrīgas reģionālās vides pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga;
8.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Mazā Pils iela 19, Rīga;
8.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīga;
8.4. VAS „Latvijas Dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga;
8.5. Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga;
8.6. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa, Puškina iela 14, Rīga;
8.7. AS “Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga;
8.8. AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa, Vagonu iela 20, Rīga;
8.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde, Maskavas ielā 3,
Rīga
8.10. Rīgas plānošanas reģions, Basteja bulvāris 18, Rīga;
8.11.VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Rīgas sektors, Rīgas ielā 113,
Salaspils
8.12.Valsts meža dienests, Rīgas – Ogres virsmežniecība, Brīvības iela 129, Ogre, Ogres
novads;
8.13. SIA „Lattelecom”, Dzirnavu iela 105, Rīga;
8.14. SIA „Latvijas mobilais telefons”, Ropažu 6, Rīga;
8.15. SIA „Bite Latvija” Uriekstes iela 2a, Rīga;
8.16. SIA „TELE 2”, Mūkusalas 41b, Rīga;
8.17. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Maskavas ielā 165,
Rīga;
8.18. Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads.
9. Sabiedriskās apspriešanas pasākumi, laika grafiks, prasības sabiedrības līdzdalības
organizēšanai.
9.1. Divu nedēļu laikā no lēmuma par teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam
uzsākšanas izstrādes vadītājam jāsagatavo un jāpublicē paziņojums saskaņā ar MK
noteikumu Nr.1148 35.1.un 35.2.p. prasībām, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem 6 nedēļas
sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei, tādējādi teritorijas
plānojuma izstrādes procesā iesaistot Salaspils novada iedzīvotājus, sabiedrisko un valsts
neatkarīgo organizāciju pārstāvjus, rīkojot sabiedrības viedokļu uzklausīšanu.
9.2. 6 nedēļu laikā no lēmuma par teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam uzsākšanas
izstrādes vadītājs pieprasa no darba uzdevuma 8.p. minētajām institūcijām nosacījumus
un/vai informāciju teritorijas plānojuma izstrādei.
9.3. 6 nedēļu laikā pēc 8.p. minēto institūciju sniegto nosacījumu un/vai informācijas
saņemšanas un izskatīšanas izstrādes vadītājs, ja nepieciešams, ierosina pašvaldībai
precizēt darba uzdevumu.
9.4. Teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas procesu, kas ilgst ne mazāk
kā 6 nedēļas, jāorganizē atbilstoši MK noteikumiem Nr.1148. 38.p. un 39.p.noteikto.
9.5. Par plānojuma izstrādes procesu informācija jāpublicē Salaspils novada domes
izdevumā „Salaspils Vēstis” un Salaspils novada domes mājas lapā www.salaspils.lv, kā
arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
9.6. Par plānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi" 18.p. prasībām, informēt sekojošas pašvaldības:
9.6.1.Rīgas pilsētas domi;
9.6.2.Ropažu novada domi;
9.6.3.Ikšķiles novada domi;
9.6.4.Ķekavas novada domi;
9.6.5.Stopiņu novada domi.
9.7. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs kopā ar darba grupu sagatavo
sabiedriskās apspriešanas pārskatu saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 41.p. noteikto
8.

9.8. Teritorijas plānojuma apstiprināšana jānodrošina MK noteikumu Nr.1148 IV daļas
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

8.

R. Čudars

