Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.26
Salaspilī,

2010. gada 27.oktobrī

Nr. Lēmuma nosaukums
1. Par pieņemto lēmumu izpildi
2. Par titula “Goda salaspilietis” piešķiršanu 2010.gadā.
3. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
4. Par saistošo noteikumu Nr.35/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.36/2010 “Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 69
“Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās”
apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.37/2010 “Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
7. Par grozījumu domes 29.10.2008. noteikumos „Noteikumi par pašvaldības dienesta
dzīvojamo telpu izīrēšanu” apstiprināšanu.
8. Par iepirkuma procedūras „Salaspils novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam
izstrāde” izsludināšanu
9. Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
10. Par Gaļinas Makārovas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
11. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Ilonai Naricai Dementjevai.
12. Par dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu Zeltītei Kozānei.
13. Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
14. Par Gaļinas Rūjevas iesnieguma izskatīšanu.
15. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aleksandram Makēvicam.
16. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.
17. Ziņu anulēšana par Liegas Lapsiņas, Roberta Lapsiņa un Sandra Jansiņa deklarēto
dzīvesvietu.
18. Par grozījumiem ar domes 27.01.2010. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba uzdevuma
apstiprināšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā
19. Par grozījumiem „Darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai Salaspils teritorijas
plānojumā atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizācijai zemes
īpašumā „Rudlapas” (kad.Nr.8031-005-0059), kopējā platība 9.0 hektāri)”
20. Par grozījumiem domes 13.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem domes 24.09.2008.
lēmumā „Par zemes gabala „Salaspils meži-7”atzīšanu par valstij piekrītošu zemi.”
21. Par iepirkuma procedūras “Datortehnikas iepirkums Grāmatvedībai”, izsludināšanu
22. Par grozījumiem domes lēmumā „Par metu konkursa izsludināšanu sporta halles
būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī.”
23. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu.
24. Par atteikšanos pieņemt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 71, Enerģētiķu ielā
2, Salaspilī.
25. Par valsts dzīvojamās mājas Miera iela 4k.3, Salaspilī, Salaspils novadā neprivatizēto
dzīvokļu pārņemšanu un mājas pieņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
26. Par zemesgabala „Tilderu kapsēta”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas nomas
tiesību izsoles noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu.
27. Par apstrādes uzņēmuma un nolietotu transportlīdzekļu savākšanas punkta izvietojuma
saskaņošanu
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9.
PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.26

2010. gada 27.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par titula „Goda salaspilietis” piešķiršanu 2010.gadā.
3. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils
novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 69 “Pašvaldības nodeva
par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi” apstiprināšanu.
7. Par grozījumu domes 29.10.2008. noteikumos „Noteikumi par pašvaldības dienesta
dzīvojamo telpu izīrēšanu” apstiprināšanu.
8. Par iepirkuma procedūras „Salaspils novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam
izstrāde” izsludināšanu
9. Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
10. Par Gaļinas Makārovas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
11. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Ilonai Naricai Dementjevai.
12. Par dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu Zeltītei Kozānei.
13. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Volodimiram Artemenkovam.
14. Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
15. Par Gaļinas Rūjevas iesnieguma izskatīšanu.
16. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aleksandram Makēvicam.
17. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.
18. Ziņu anulēšana par Liegas Lapsiņas, Roberta Lapsiņa un Sandra Jansiņa deklarēto
dzīvesvietu.
19. Par grozījumiem ar domes 27.01.2010. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba uzdevuma
apstiprināšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā.
20. Par grozījumiem „Darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai Salaspils teritorijas
plānojumā atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizācijai zemes
īpašumā „Rudlapas” (kad.Nr.8031-005-0059), kopējā platība 9.0 hektāri)”.
21. Par grozījumiem domes 13.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem domes 24.09.2008.
lēmumā „Par zemes gabala „Salaspils meži – 7” atzīšanu par valstij piekrītošu zemi”.
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, V.Kalniņa, G.Volodins, V.Upmane, K.Brunovskis; M.Caune,
V.Circenis, O.Pāvulīte, A.Svilāns.
Izpilddirektors A.Jaunkalns, priekšsēdētāja padomniece juridiskos jautājums Ie.Miļūna;

R.Čudars paziņo, ka darba kārtības tiek izņemts 13. punkts un ierosina papildināt darba
kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par iepirkuma procedūras “Datortehnikas iepirkums Grāmatvedībai”, izsludināšanu.

- Par grozījumiem domes lēmumā „Par metu konkursa izsludināšanu sporta halles
būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī.”
- Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu.
- Par atteikšanos pieņemt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 71, Enerģētiķu ielā
2, Salaspilī.
- Par valsts dzīvojamās mājas Miera iela 4k.3, Salaspilī, Salaspils novadā neprivatizēto
dzīvokļu pārņemšanu un mājas pieņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
- Par zemesgabala „Tilderu kapsēta”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas nomas
tiesību izsoles noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu.
- Par apstrādes uzņēmuma un nolietotu transportlīdzekļu savākšanas punkta izvietojuma
saskaņošanu.
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 15 balsīm par (vis klātesošie deputāti), pret – nav, atturas nav, nolemj:
- Noteikt uzstāšanās laiku debatēs – 3 minūtes vienā reizē;
- Debatēs runātājs var uzstāties ne vairāk kā 2 reizes.
1.§
Par pieņemto lēmumu izpildi
Ziņo A.Jaunkalns.
Ziņojums pieņemts zināšanai.
2.§
Par titula “Goda salaspilietis” piešķiršanu 2010.gadā.
1. Piešķirt titulu “Goda salaspilietis” 2010. gadā šādām personām:
1.1.
Jānim Bērziņam, Habilitētajam fizikas doktoram, Latvijas ZA īstenajam loceklim;
1.2.
Lūcijai Kristapsonei, pediatrei, ģimenes ārstei.
2. Uzdot Kultūras nama “Rīgava” direktoram Ērikam Miķelsonam organizēt 1.punktā
minēto personu uzaicināšanu uz Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajām
svinībām šā gada 17.novembrī nozīmes “Goda salaspilietis” un naudas balvas saņemšanai.
3. Publicēt informāciju par šī lēmuma 1. punktā minētajām personām izdevumā “Salaspils
Vēstis” un interneta mājas lapā www.salaspils.lv.
3.§
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
1. Apmaksāt Ls 2000,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Līdzfinansējums Salaspils novada daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu
realizēšanai”, kods 2279 – līdzfinansējums k/s „Budeskalni” daudzdzīvokļu mājas
Līvzemes ielā 17 energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
2. Apmaksāt Ls 164,- (164,49) no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma
sadaļas „II Atklātais Salaspils Ašihara-Karatē čempionāts” – līdzfinansējums čempionāta
orhanizēšanai.
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3. Apmaksāt Ls 300,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana”, kods 2279 – līdzfinansējums basketbola klubam biedrībai „BK
Salaspils” Dubultamatieru līgas 2010./2011. sacensību dalības maksas segšanai.
4. Apmaksāt Ls 3400,- no Speciālā budžeta sadaļas „Dabas resursu nodoklis”, kods 5218
– notekas izbūvei „Jauncekuļi”.
5. Izmaksāt Ls 160,- no Sociālo pabalstu budžeta, kods 6254 – pabalsts Rūdolfam
Klūgam (p.k.070131-12952) acu operācijas izdevumu segšanai.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.35/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
5.§
Par saistošo noteikumu Nr.36/2010 “Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 69
“Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās”
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.36/2010 “Grozījumi saistošos
noteikumos Nr.69 “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās
vietās”.
2. Noteikt, ka 1. punktā norādītie Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta noteiktā kārtībā un termiņā.
6.§
Par saistošo noteikumu Nr.37/2010 “Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.37/2010 “Salaspils novada pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi”;
2. Noteikt, ka 1.punktā norādītie grozījumi stājas spēkā saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 45.pantu.
3. Noteikt, ka līdz ar 1.punktā Saistošo noteikumu stāšanās spēkā, spēku zaudē 2001.gada
25.jūlija Saistošie noteikumiem Nr.7 „Salaspils novada pašvaldības teritorijā esošo kapu
uzturēšanas un darbības noteikumi”.
7.§
Par grozījumu domes 29.10.2008. noteikumos „Noteikumi par pašvaldības dienesta
dzīvojamo telpu izīrēšanu” apstiprināšanu.
Izdarīt un apstiprināt šādus grozījumus Salaspils novada domes 29.10.2008.
noteikumos „Noteikumi par pašvaldības dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu”:
1) izteikt 2.1. punktu šādā jaunā redakcijā:
„2.1. Pašvaldība var izīrēt dienesta dzīvojamo telpu šādām personām-pirmskolas izglītības
iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem,
pašvaldības iestāžu sociāliem darbiniekiem”.
2) noteikumu 4.4. punktā aiz vārdiem „Ierosinājumu izskata sākotnēji….” ievietot vārdus
„…Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja un/vai…”.
8.§
8.

Par iepirkuma procedūras „Salaspils novada attīstības programmas 2011.-2017.
gadam izstrāde” izsludināšanu
1. Izsludināt iepirkuma procedūru „Salaspils novada attīstības programmas 2011.-2017.
gadam izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. 2010/58) saskaņā ar iepirkuma tehnisko
specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
• Komisijas priekšsēdētājs- Ansis Grantiņš
• Komisijas locekļi - Juris Putniņš, Zoja Rimša, Dace Bērziņa, Jānis Šrēders un Laura
Puķe
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.

9.§
Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt ceļa zīmju „Pietura ar atļaujām” uzstādīšanu pie mājas Celtnieku ielā 12.,
saskaņā ar shēmu (shēma pielikumā Nr.5.).
2. Uzdot Salaspils novada domes ceļu būvuzraugam Jānim Līcim saskaņot ceļa zīmju
shēmas izmaiņas ar AS Latvijas Valsts ceļi.
3. Shēmā norādītās ceļazīmes tiek uzstādītas par mājas Celtnieku ielā 12. iedzīvotāju
līdzekļiem.
10.§
Par Gaļinas Makārovas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
1. Kompensēt Gaļinai Makārovai veiktos ieguldījumus pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Nr.58, Saulkalne 32, Salaspils pag., Salaspils novadā, remontā Ls 251,60 apmērā.
2. Atbrīvot adresāti no maksas par 1. punktā norādītā pašvaldības īpašuma lietošanu (īres
maksas) laika periodā no 01.11.2010. līdz 01.08.2012.
3. Noteikt, ka laika periods var tikt mainīts, ja dzīvokļa īpašniece pieņem lēmumu par
maksas izmaiņām par pašvaldības dzīvokļa īpašuma lietošanu.
4. Uzdot pašvaldības dzīvojamā fonda apsekošanas komisijai ne retāk kā reizi gadā
apsekot 1. punktā norādīto dzīvokļa īpašumu, sastādot aktu.
5. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātam.

11.§
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Ilonai Naricai Dementjevai.
1. Izīrēt dzīvojamās telpas Ilonai Dementjevai-Naricai uz laiku no 16.10.2010. līdz
15.02.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam noslēgt Īstermiņa
dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
12.§
Par dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu Zeltītei Kozānei.
1. Izīrēt Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei Zeltītei Kozānei dzīvojamo telpu dienesta
viesnīcā Salaspilī, Enerģētiķu ielā.
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2. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres
līgumu uz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā uz darba attiecību laiku.
3. Noteikt, ka īres maksa saskaņā ar domes 13.12.2006. lēmumu “Par Salaspils
pašvaldībai piederošo vai tiesiskā lietojumā esošo dzīvojamo telpu lietošanas maksas
noteikšanu” 1. punktu (prot. Nr.24, §9), sastāda 0.20 Ls par 1 kv.m., kas maksājama domes
kasē Līvzemes ielā 8, 306.kab. Maksa par dzīvojamās telpas un koplietošanas telpu
izmantošanu tiek aprēķināta proporcionāli dzīvokļa kopējai platībai.
4. Maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli dzīvokļa kopējai platībai, par
komunāliem pakalpojumiem - pēc deklarēto personu skaita un maksājama nekustamā
īpašuma Enerģētiķu iela 2, Salaspilī apsaimniekotājam SIA “Dzīvoklis-S”.
13.§
Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
1. Pagarināt Sergejam Jarovojam dzīvojamo telpu Skolas ielā 7-510, Salaspilī īres
termiņu uz 6 mēnešiem – no 04.10.2010. līdz 03.04.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam:
1) slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda atmaksu;
2) parakstīt vienošanos pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām,
atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
14.§
Par Gaļinas Rūjevas iesnieguma izskatīšanu.
1. Lauzt dzīvojamo telpu Nr.3, m.”Pikalne-1”, Salaspils pag., Salaspils novadā, īres līgumu
ar īrnieci Gaļinu Rūjevu.
2. Anulēt ziņas par Gaļinas Rūjevas, Rudītes Rūjevas, Vinetas Rūjevas deklarēto
dzīvesvietu m. ”Pikalne-1”dz.3, Salaspils pag., Salaspils novads.
15.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aleksandram Makēvicam.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.2,m.”Vizbuļi-1”, Salaspils pag., Salaspils
novads, īrnieks Aleksandrs Makēvics, uz 6 mēnešiem no 01.11.2010. līdz 30.04.2011.
2. Ar 01.11.2010. atzīt 26.07.2007. noslēgto īres līgumu Nr.55 par spēkā neesošu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
īrnieku Aleksandru Makēvicu uz 1. punktā norādīto laiku.
16.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.54, Celtnieku iela 18, Salaspilī, uz 6
mēnešiem - no 16.10.2010. līdz 15.04.2011.
2. Ar 16.10.2010. atzīt 19.04.2010. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.21 par spēkā
neesošu.
2. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
īrnieku Pavlo Unhuru uz 1. punktā norādīto laiku.
17.§
Ziņu anulēšana par Liegas Lapsiņas, Roberta Lapsiņa un Sandra Jansiņa deklarēto
dzīvesvietu.
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anulēt ziņas par Liegas Lapsiņas, Roberta Lapsiņa, Sandra Jansiņa deklarēto dzīvesvietu
Čiekuru ielā 8, Salaspilī, Salaspils nov.
18.§
Par grozījumiem ar domes 27.01.2010. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba uzdevuma
apstiprināšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā
Dome vienojas atlikt lēmuma izskatīšanu.
19.§
Par grozījumiem „Darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai Salaspils
teritorijas plānojumā atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu
detalizācijai zemes īpašumā „Rudlapas” (kad.Nr.8031-005-0059), kopējā platība 9.0
hektāri)”
1. Izdarīt šādus grozījumus 13.06.2006. domes priekšsēdētāja apstiprinātajā „Darba
uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai Salaspils teritorijas plānojumā atļautās
izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizācijai zemes īpašumā „Rudlapas”
(kad.Nr.8031-005-0059), kopējā platība 9.0 hektāri)” (ar grozījumiem domes 28.04.2010.
lēmumā „Par grozījumiem „Darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai Salaspils
teritorijas plānojumā atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizācijai
zemes īpašumā „Rudlapas” (kad.Nr.8031-005-0059), kopējā platība 9.0 hektāri)”:
1.1.8.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Izstrādātājs SIA „Jaunmāja” izstrādāto detālplānojuma precizēto 1.redakciju iesniedz
izskatīšanai līdz 26.11.2010.”
1.2.Noslēguma daļā datumu „22.12.2010.” aizstāt ar „25.03.2011.”
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
20.§
Par grozījumiem domes 13.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem domes 24.09.2008.
lēmumā „Par zemes gabala „Salaspils meži-7”atzīšanu par valstij piekrītošu zemi.”
1. Izdarīt grozījumus Salaspils novada domes 13.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem
domes 24.09.2008. lēmumā „Par zemes gabala „Salaspils meži-7” atzīšanu par valstij
piekrītošu zemi” (prot. Nr.1, 25.§), aizstājot lēmuma 2.punktā minēto platību 900 kv.m. ar
platību 81 kv.m.
2. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātam un VZD Rīgas reģionālai nodaļai.
21.§
Par iepirkuma procedūras “Datortehnikas iepirkums Grāmatvedībai”, izsludināšanu
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Datortehnikas iepirkums
(identifikācijas Nr. SND 2010/59), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs Vasilijs Gelahs;
- komisijas locekļi – Nadežda Veide, Aleksandrs Prutkovs;
- sekretāre Inese Apine.
22.§

8.

Grāmatvedībai”

Par grozījumiem domes lēmumā „Par metu konkursa izsludināšanu sporta halles
būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī.”
1. Izdarīt grozījumus lēmuma „Par metu konkursa izsludināšanu sporta halles būvniecībai
un teritorijas labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī.” 4.punktā un aizstāt tekstu –
„godalgu un maksājumu fondu Ls 4000,- (četri tūkstoši lati)” ar tekstu – „godalgu fondu
līdz Ls 2999,- (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati) bez PVN”.
2. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam nodrošināt publiskotās informācijas par
metu konkursa izsludināšanu precizēšanu atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
23.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.38/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”.
2. Noteikt, ka 1. punktā norādītie saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta trešo un ceturto daļu.
24.§
Par atteikšanos pieņemt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 71, Enerģētiķu
ielā 2, Salaspilī.
1. Atteikties no piedāvājuma pārņemt no valsts pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu
Nr. 71, Enerģētiķu ielā 2, Salaspilī, kad Nr. 8011 900 2954.
2. Lemumu nosūtīt adresātam ierakstītā pasta sūtījumā.
25.§
Par valsts dzīvojamās mājas Miera iela 4k.3, Salaspilī, Salaspils novadā neprivatizēto
dzīvokļu pārņemšanu un mājas pieņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
1. Pārņemt pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā valsts dzīvojamo māju Miera
iela 4k.3, Salaspilī, Salaspils novadā.
2. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam piedāvāt SIA „Salaspils celtnieksdzīvokļu pārvalde” turpināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu līdz citas
apsaimniekošanas biedrības izveidošanai un, vienošanās gadījumā, parakstīt pārvaldīšanas
līgumu.
26.§
Par zemesgabala „Tilderu kapsēta”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas nomas
tiesību izsoles noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu.
1. Nodot nomā daļu (120 m2 platībā) no 10.8500 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8031 009
0075 „Tilderu kapsēta”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā;
2. Izveidot nekustamā īpašuma Izsoles komisiju šādā sastāvā:
a. komisijas priekšsēdētāja: Anna Loginova;
b. komisijas locekļi: A. Jaunkalns, K.Blanka, Ie.Miļūna, A.Reijere - Eizāne.
3. Apstiprināt klātpievienotos neapbūvētā zemesgabala „Tilderu kapsēta”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā izsoles noteikumus;
4. Administratīvai daļai lēmumu un izsoles noteikumus nosūtīt Fjodoram Kiškevičam (Meldru
iela 43, Salaspils pilsēta, Salaspils novads, LV-2169).
8.

27.§
Par apstrādes uzņēmuma un nolietotu transportlīdzekļu savākšanas punkta
izvietojuma saskaņošanu
1. Piekrist SIA „Dalis” iecerei izvietot nolietotu autotransportlīdzekļu apstrādes
uzņēmuma un savākšanas punktu īpašuma “Grunduļi 2”, Salaspils novads (kadastra
Nr.8031-014-0314) teritorijā.
2. Noteikt, ka minētā īpašuma teritorijā ārpus slēgtām telpām vienlaicīgi nedrīkst atrasties
vairāk kā trīs demontēto automašīnu virsbūves.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Sēdi slēdz plkst. 17:00
Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs
Protokols parakstīts 28.10.2010.

8.

R.Čudars
Ž.Maļinovska

Pielikums Nr.2
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 27.oktobrī
(prot.Nr.26, 5.§)
Saistošie noteikumi Nr.36/2010
Grozījumi 2005.gada 26.oktobra saistošos noteikumos Nr.69 “Pašvaldības nodeva par
atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās”
Izdoti saskaņā ar:
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta (1).daļas 2).punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

Izdarīt 2005.gada 26.oktobra saistošos noteikumos Nr. 69 „Pašvaldības nodeva par atļauju
izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.1. plānotais pasākuma laiks ir –
-) līdz trim stundām
Ls 10,-) ilgāk par trim stundām
Ls 30,2. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„2. par atļauju piemiņas pasākumu rīkošanai Salaspils novada administratīvās teritorijas
piemiņas vietās, t.sk., Salaspils memoriālā, ja pasākums ir saistīts ar transporta līdzekļu
kustības ierobežošanu vai pārtraukšanu un plānotais pasākuma norises laiks ir:
-) līdz vienai stundai
Ls 5,-) vairāk par vienu stundu
Ls 50,-.
3. Izslēgt noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktu.

Domes priekšsēdētājs
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R.Čudars

