Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.28
Salaspilī,

2010. gada 24.novembrī

Nr. Lēmuma nosaukums
1. Par pieņemto lēmumu izpildi
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.41/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
4. Par Saistošo noteikumu Nr.42/2010 „Grozījumi 2007.gada 30. maija saistošajos
noteikumos Nr. 16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Salaspils
novadā” apstiprināšanu.
5. Par precizējumiem saistošos noteikumos Nr. 38/2010 “Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 16/2008 „Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem”.
6. Par precizējumiem saistošos noteikumos Nr. 36/2010 “Grozījumi 2005.gada 26.oktobra
saistošos noteikumos Nr. 69 “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai
publiskās vietās”.
7. Par grāmatvedības noteikumu apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem domes lēmumā “Par dzīvojamo telpu ierādīšanu pēc ugunsgrēka
dzīvojamā mājā „Indrāni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”.
9. Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Trepšai.
10. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Valentīnai Bērziņai.
11. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Žannai Čumakovai.
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Anitai Dūdai.
13. Ziņu anulēšana par Bruno Trenča deklarēto dzīvesvietu.
14. Par zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 413/52255
domājamās daļas atsavināšanu par labu Tatjanai Sizovai, proporcionāli viņas īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
15. Par zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 824/18641
domājamās daļas atsavināšanu par labu Romanam Hamzovam, proporcionāli viņa īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
16. Par zemesgabala Nometņu ielā 48, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 401/17067
domājamās daļas atsavināšanu par labu Sergejam Geismanam, proporcionāli viņa īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
17. Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 338/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Igoram Maļikovam, proporcionāli viņa īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai
“Upeslīči” un nodošanu nomā.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Krastu Bluķi, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, un jaunu nosaukumu noteikšanu.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Acones mežs,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
21. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā
22. Par saistošo noteikumu 43/2010 „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem domes lēmumā “Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem
braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība”.
24. Par Sporta komisijas ievēlēšanu.

25. Par grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam
„Krastupes” Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju”.
26. Par grozījumiem domes 27.01.2010. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes
nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba uzdevuma
apstiprināšanu”
27. Par izlīgumu ar Maldu Cauni.
28. Par 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” projekta iesniedzēju projektam „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salaspilī”
29. Par pašvaldības SIA “Valgums-S” izsludinātā pamatkapitāla palielinājuma apmaksu.
30. Par iestāšanos biedrībā ”Latvijas Tautas sporta asociācija”.
31. Par iepirkuma procedūras „Invalīdu dienas centra izbūve Skolas ielā 7, Salaspilī”
izsludināšanu.
32. Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu.
33. Par Vladimira Dundura iesnieguma izskatīšanu.

3.
PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.28

2010. gada 24.novembrī

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 Saistošo noteikumu „Grozījumi 2007.gada 30. maija saistošajos noteikumos Nr.
16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Salaspils novadā”
apstiprināšanu.
5. Par precizējumiem saistošos noteikumos Nr. 38/2010 “Grozījumi
saistošajos
noteikumos Nr. 16/2008 „Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem”.
6. Par precizējumiem saistošos noteikumos Nr. 36/2010 “Grozījumi 2005.gada 26.oktobra
saistošos noteikumos Nr. 69 “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai
publiskās vietās” .
7. Par grāmatvedības noteikumu apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem domes lēmumā “Par dzīvojamo telpu ierādīšanu pēc ugunsgrēka
dzīvojamā mājā „Indrāni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”.
9. Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Trepšai.
10. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Valentīnai Bērziņai.
11. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Žannai Čumakovai.
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Anitai Dūdai.
13. Ziņu anulēšana par Bruno Trenča deklarēto dzīvesvietu.
14. Par Vladimira Dundura iesnieguma izskatīšanu.
15. Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu.
16. Par zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 413/52255
domājamās daļas atsavināšanu par labu Tatjanai Sizovai, proporcionāli viņas īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
17. Par zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 824/18641
domājamās daļas atsavināšanu par labu Romanam Hamzovam, proporcionāli viņa īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
18. Par zemesgabala Nometņu ielā 48, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 401/17067
domājamās daļas atsavināšanu par labu Sergejam Geismanam, proporcionāli viņa īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
19. Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 338/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Igoram Maļikovam, proporcionāli viņa īpašumā
esošām ēkas domājamām daļām.
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai "Upeslīči"
un nodošanu nomā.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Krastu Bluķi, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, un jaunu nosaukumu noteikšanu.
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, V.Upmane, K.Brunovskis; M.Caune,
V.Circenis, A.Svilāns;
Izpilddirektors A.Jaunkalns, priekšsēdētāja padomniece juridiskos jautājums Ie.Miļūna;
Uzaicinātā persona: A.Smolonskis.
Sēdē nepiedalās: G.Volodins.
R.Čudars paziņo, ka darba kārtības 14. un 15. punkti tiks skatīti kā pēdējie, sēdes slēgtajā
daļā, un ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Acones mežs,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
- Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā.
- Par saistošo noteikumu „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
- Par grozījumiem domes lēmumā “Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem
braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība”.
- Par Sporta komisijas ievēlēšanu.
- Par grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam
„Krastupes” Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju”.
- Par grozījumiem domes 27.01.2010. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes
nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba uzdevuma
apstiprināšanu”.
- Par izlīgumu ar M.Cauni.
- Par 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” projekta iesniedzēju projektam „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salaspilī”.
- Par pašvaldības SIA “Valgums-S” izsludinātā pamatkapitāla palielinājuma apmaksu.
- Par iestāšanos biedrībā ”Latvijas Tautas sporta asociācija”.
- Par iepirkuma procedūras „Invalīdu dienas centra izbūve Skolas ielā 7, Salaspilī”
izsludināšanu.
Atklāti balsojot ar 16 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 16 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 budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
Apmaksāt Ls 100,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku nodrošināšana”, kods 2279 – biedru
nauda 2010./2011.gadam Salaspils novada komandām Latvijas Tautas Sporta asociācijā.

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.41/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.41/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
4.§
Par Saistošo noteikumu Nr.42/2010 „Grozījumi 2007.gada 30. maija saistošajos
noteikumos Nr. 16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Salaspils novadā” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.42/2010 „Grozījumi 2007.gada 30. maija
saistošajos noteikumos Nr.16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Salaspils novadā”.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.42/2010 „Grozījumi 2007.gada 30. maija saistošos
noteikumos Nr. 16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Salaspils
novadā” stājas spēkā saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. pantu.
5.§
Par precizējumiem saistošos noteikumos Nr. 38/2010 “Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 16/2008 „Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada
iedzīvotājiem”.
1. Izdarīt šādus precizējumus saistošajos noteikumos Nr. 38/2010 “Grozījumi Salaspils
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”:
1.1. izteikt izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta (2).daļu, 9.panta (1).daļu; 35.panta (4).daļu;
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta (1). un (2).daļu, 25.pantu,
Bērnu tiesību aizsardzības likums 12.panta (3).daļu”
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu pirmo punktu, attiecīgi mainot turpmāko
punktu numerāciju šādā redakcijā:
„ 1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu ar šādu tekstu:
„30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.punktu.”
2. Publicēt saistošos noteikumus Nr. 38/2010 „Grozījumi Salaspils novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils
novada iedzīvotājiem” ar precizējumiem tekstā atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
6.§
Par precizējumiem saistošos noteikumos Nr. 36/2010 “Grozījumi 2005.gada
26.oktobra saistošos noteikumos Nr. 69 “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides
pasākumu rīkošanai publiskās vietās”.
1. Izdarīt šādus precizējumus saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 “Grozījumi 2005.gada
26.oktobra saistošos noteikumos Nr. 69 “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides
pasākumu rīkošanai publiskās vietās”:
1.1.izslēgt no pamatojuma daļas atsauci un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;

1.2.papildināt saistošos noteikumus ar jaunu pirmo punktu, attiecīgi mainot turpmāko
punktu numerāciju, šādā redakcijā:
„1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Salaspils novadā”.
2. Publicēt saistošos noteikumus Nr. 35/2010 „Grozījumi 2005.gada 26.oktobra saistošos
noteikumos Nr.69 “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās
vietās” ar precizējumiem tekstā atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
7.§
Par grāmatvedības noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt klātpievienotos grāmatvedības organizācijas dokumentus 1.1.„Noteikumi par grāmatvedības kontu plāna lietošanas kārtību”;
1.2.„Noteikumi par Finanšu un grāmatvedības kontroli”;
1.3.„Noteikumi par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju, uzskaites un norakstīšanas
kārtību”;
1.4.„Noteikumi par inventarizāciju kārtību”;
1.5.„Noteikumi par komandējuma izdevumu un avansu norēķinu uzskaites kārtību”;
1.6.„Noteikumi par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību”;
1.7.„Noteikumi par krājumu uzskaites un norakstīšanu kārtību”;
1.8.„Noteikumi par debitoru uzskaites un norakstīšanu kārtību”;
1.9.„Noteikumi par nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem un
projektiem uzskaites kārtību”;
1.10. „Noteikumi par īstermiņa Finanšu ieguldījumu uzskaites kārtību”;
1.11. „Noteikumi par naudas līdzekļu uzskaites kartību”;
1.12. „Noteikumi par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību”;
1.13. „Noteikumi par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību”.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Salaspils novada domes
14.02.2007. lēmums „Par grāmatvedības noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 8.§) un
08.04.2009. lēmums „Noteikumi par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību” (prot.
Nr.10,29.§.)
8.§
Par grozījumiem domes lēmumā “Par dzīvojamo telpu ierādīšanu pēc ugunsgrēka
dzīvojamā mājā „Indrāni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”.
Veikt sekojošus grozījumus Salaspils novada domes 13.10.2010. lēmumā “Par dzīvojamo
telpu ierādīšanu pēc ugunsgrēka dzīvojamā mājā „Indrāni”, Salaspils pagastā, Salaspils
novadā” (prot.Nr.25, 49.§):
- izslēgt lēmuma 1.2.punktu.
9.§
Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Trepšai.
1. Pagarināt Vijai Trepšai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 1, Salaspilī īres termiņu uz 1
gadu no 31.10.2010. līdz 30.10.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
10.§

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Valentīnai Bērziņai.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.51, Saulkalne 32, Salaspils pag.,
Salaspils novads, īrniece Valentīna Bērziņa, uz 6 mēnešiem no 01.12.2010. līdz
31.05.2011.
2. Ar 01.12.2010. atzīt 10.07.2008. noslēgto dzīvojamās telpas īres līguma Nr.122 par
spēkā neesošu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
īrnieci Valentīnu Bērziņu uz 1. punktā norādīto laiku.
11.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Žannai Čumakovai.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.27, Maskavas iela 3, Salaspilī, Salaspils
novadā uz 6 mēnešiem no 02.12.2010. līdz 01.06.2011.
2. Ar 02.12.2010. atzīt 14.06.2010. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.23 par spēkā
neesošu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
īrnieci Žannu Čumakovu, pers. kods 190568-12957, uz 1. punktā norādīto laiku.
12.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Anitai Dūdai.
1. Izīrēt dzīvojamās telpas Anitai Dūdai (ģim.-2 cilv.-īrniece, meita) Skolas ielā 7 – 429( 1
ist., kop.pl. 18,29 m2 ), Salaspilī uz laiku no 01.12.2010. līdz 30.04.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam noslēgt Īstermiņa
dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
13.§
Ziņu anulēšana par Bruno Trenča deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Bruno Trenča, deklarēto dzīvesvietu Miera ielā 16 k-5 - 27, Salaspilī,
Salaspils nov.
14.§
Par zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 413/52255
domājamās daļas atsavināšanu par labu Tatjanai Sizovai, proporcionāli viņas
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
1. Atsavināt TATJANAI SIZOVAI 413/52255 domājamās daļas no 4225 m2 liela
zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 004 1194,
atbilstoši kopīpašnieces īpašumā esošām ēkas domājamām daļām;
2. Noteikt, ka 4225 m2 liela zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
kopēja vērtība ir Ls 26 600,- (divdesmit seši tūkstoši seši simti lati). Ņemot vērā izdevumus, kas
radušies sakarā ar zemesgabala novērtējuma pasūtīšanu, atsavināmās daļas cena sastāda – Ls 220,(divi simti divdesmit lati);
3. Kopīpašniecei 4 mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas ir jāsniedz
atbilde, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;
4. Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļai nosūtīt Tatjanai Sizovai atsavināšanas
paziņojumu, iekļaujot tajos šādas normas –
-) atsavināšanas cena – Ls 220,- (divi simti divdesmit lati);
-) maksājumu attiecība – pilnā apmērā latos;

-) samaksas kārtība – pilnā apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
-) rakstiskas atbildes termiņš par vēlmi iegādāties atsavināmo zemi uz šādiem nosacījumiem;
-) papildus nosacījumus, kas svarīgi noslēdzot pirkuma līgumu.
5. Pozitīvas atbildes gadījumā noslēgt ar Tatjanu Sizovu pirkuma līgumu, atbilstoši
kopīpašnieces īpašumā esošām ēkas domājamām daļām, par zemesgabala Griezes ielā 19,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā, kad. Nr.8011 004 1194, pārdošanu.
6. Noteikt, ka Atsavināšanas paziņojumu un Pirkuma līgumu Salaspils novada domes
vārdā paraksta domes izpilddirektors A.Jaunkalns.
15.§
Par zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 824/18641
domājamās daļas atsavināšanu par labu Romanam Hamzovam, proporcionāli viņa
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
1. Atsavināt ROMANAM HAMZOVAM 824/18641 domājamās daļas no 2022 m2 liela
zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 004 1191,
atbilstoši kopīpašnieka īpašumā esošām ēkas domājamām daļām;
2. Noteikt, ka 2022 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
kopēja vērtība ir Ls 14 400,- (četrpadsmit tūkstoši četri simti lati). Ņemot vērā izdevumus, kas
radušies sakarā ar zemesgabala novērtējuma pasūtīšanu, atsavināmās daļas cena sastāda – Ls 650,(seši simti piecdesmit lati);
3. Kopīpašniekam 4 mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas ir jāsniedz
atbilde, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;
4. Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļai nosūtīt Romanam Hamzovam
atsavināšanas paziņojumu, iekļaujot tajos šādas normas –
-) atsavināšanas cena – Ls 650,- (seši simti piecdesmit lati);
-) maksājumu attiecība – pilnā apmērā latos;
-) samaksas kārtība – pilnā apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
-) rakstiskas atbildes termiņš par vēlmi iegādāties atsavināmo zemi uz šādiem nosacījumiem;
-) papildus nosacījumus, kas svarīgi noslēdzot pirkuma līgumu.
5. Pozitīvas atbildes gadījumā noslēgt ar Romanu Hamzovu pirkuma līgumu, atbilstoši
kopīpašnieka īpašumā esošām ēkas domājamām daļām, par zemesgabala Nometņu ielā 50,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā, kad. Nr.8011 004 1191, pārdošanu.
6. Noteikt, ka Atsavināšanas paziņojumu un Pirkuma līgumu Salaspils novada domes
vārdā paraksta domes izpilddirektors A.Jaunkalns.
16.§
Par zemesgabala Nometņu ielā 48, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 401/17067
domājamās daļas atsavināšanu par labu Sergejam Geismanam, proporcionāli viņa
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
1. Atsavināt SERGEJAM GEISMANAM 401/17067 domājamās daļas no 1907 m2 liela
zemesgabala Nometņu ielā 48, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 004 1190,
atbilstoši kopīpašnieka īpašumā esošām ēkas domājamām daļām;
2. Noteikt, ka 1907 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 48, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
kopēja vērtība ir Ls 13 600,- (trīspadsmit tūkstoši seši simti lati). Ņemot vērā izdevumus, kas
radušies sakarā ar zemesgabala novērtējuma pasūtīšanu, atsavināmās zemesgabala daļas cena
sastāda – Ls 330,- (trīs simti trīsdesmit lati);
3. Kopīpašniekam 4 mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas ir jāsniedz
atbilde, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;
4. Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļai nosūtīt Sergejam Geismanam atsavināšanas
paziņojumu, iekļaujot tajos šādas normas –

-) atsavināšanas cena – Ls 330,- (trīs simti trīsdesmit lati);
-) maksājumu attiecība – pilnā apmērā latos;
-) samaksas kārtība – pilnā apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
-) rakstiskas atbildes termiņš par vēlmi iegādāties atsavināmo zemi uz šādiem nosacījumiem;
-) papildus nosacījumus, kas svarīgi noslēdzot pirkuma līgumu.
5. Pozitīvas atbildes gadījumā noslēgt ar Sergeju Geismanu pirkuma līgumu, atbilstoši
kopīpašnieka īpašumā esošām ēkas domājamām daļām, par zemesgabala Nometņu ielā 48,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā, kad. Nr.8011 004 1190, pārdošanu.
6. Noteikt, ka Atsavināšanas paziņojumu un Pirkuma līgumu Salaspils novada domes
vārdā paraksta domes izpilddirektors A.Jaunkalns.
17.§
Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 338/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Igoram Maļikovam, proporcionāli viņa
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
1. Atsavināt IGORAM MAĻUKOVAM 338/17361 domājamās daļas no 1710 m2 liela
zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 004 1188,
atbilstoši kopīpašnieka īpašumā esošām ēkas domājamām daļām;
2. Noteikt, ka 1710 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
kopēja vērtība ir Ls 13 000,- (trīspadsmit tūkstoši lati). Ņemot vērā izdevumus, kas radušies sakarā
ar zemesgabala novērtējuma pasūtīšanu, atsavināmās daļas cena sastāda – Ls 270,- (divi simti
septiņdesmit lati);
3. Kopīpašniekam 4 mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas ir jāsniedz
atbilde, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;
4. Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļai nosūtīt Igoram Maļukovam atsavināšanas
paziņojumus, iekļaujot tajos šādas normas –
-) atsavināšanas cena – Ls 270,- (divi simti septiņdesmit lati);
-) maksājumu attiecība – pilnā apmērā latos;
-) samaksas kārtība – pilnā apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
-) rakstiskas atbildes termiņš par vēlmi iegādāties atsavināmo zemi uz šādiem nosacījumiem;
-) papildus nosacījumus, kas svarīgi noslēdzot pirkuma līgumu.
5. Pozitīvas atbildes gadījumā noslēgt ar Igoru Maļukovu pirkuma līgumu, atbilstoši
kopīpašnieka īpašumā esošām ēkas domājamām daļām, par zemesgabala Nometņu ielā 44,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā, kad. Nr.8011 004 1188, pārdošanu.
6. Noteikt, ka Atsavināšanas paziņojumu un Pirkuma līgumu Salaspils novada domes
vārdā paraksta domes izpilddirektors A.Jaunkalns.
18.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai
“Upeslīči” un nodošanu nomā.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības DKS “Upeslīči” uz pastāvīgā lietošanā esošo zemesgabalu
Salaspils novadā, 1.2ha platībā, kadastra Nr.80310040136, ar 2008.gada 1.septembri.
19.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Krastu Bluķi, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, un jaunu nosaukumu noteikšanu.
Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Krasta Bluķi, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Acones mežs,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Acones mežs, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā.
21.§
Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā
Apstiprināt grozījumus Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā.
22.§
Par saistošo noteikumu 43/2010 „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.43/2010 “Grozījumi Salaspils novada pašvaldības
2009.gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums”.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.43/2010 stājas spēkā kārtībā, kāda ir noteikta likuma
“Par pašvaldībām” 24.panta 2. daļā.
23.§
Par grozījumiem domes lēmumā “Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem
braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība”.
1. Izdarīt šādu grozījumu domes 09.07.2008.lēmumā “Noteikumi par braukšanas maksas
atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība” (ar
grozījumiem, kas pieņemti 31.03.2010.):
izteikt noteikumu 281. punktu šādā redakcijā:
„28.1. Izglītojamiem, kuri, atbilstoši ārstu komisijas slēdzienam, nevar izmantot
sabiedrisko transportu nokļūšanai līdz speciālai izglītības iestādei un atpakaļ līdz
mājām, vai sabiedriskais transports nav pieejams, vienam no vacākiem vai izglītojamā
likumiskajam pārstāvim kompensē izdevumus izglītojamā nogādāšanai līdz tuvākajai
speciālajai izglītības iestādei un atpakaļ līdz mājām.
Kompensācijas piešķiršana un izmaksa tiek organizēta saskaņā ar šo noteikumu 13.14.punktu.
Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju vienam no vecākiem vai izglītojamā
likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda dokumenti, kas, atbilstoši šajā
punktā norādītajam, pamato tiesības saņemt kompensāciju:
*) transporta reģistrācijas apliecība uz viena no izglītojamā vecāka vai izglītojamā
likumiskā pārstāvja vārda;
*) izziņa no izglītības iestādes par dienu skaitu, kurās izglītojamais apmeklējis izglītības
iestādi un par izglītības iestādes internāta izmantošanu;
*) Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija par izglītojamā veselības
stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošas vispārējās izglītības vai speciālās
izglītības programmas īstenošanu;

*) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības
atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa
iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai.
Transporta izdevumus kompensāciju aprēķina un piešķir šādā kārtībā: attālums līdz
tuvākajai specializētajai izglītības iestādei kilometros turp un atpakaļ tiek reizināts ar
mācību dienu skaitu, kurās izglītojamais ir apmeklējis izglītības iestādi, vai veicis ceļu līdz
tai un atpakaļ, ja izmanto izglītības iestādes internātu, un tiek reizināts ar degvielas
patēriņu (vidēji 8 litri uz 100 km) un ar vidējo degvielas cenu (benzīns A95).
Ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss ir tiesīgas
pieprasīt un saņemt transporta izdevumu kompensāciju par katru mēnesi laika periodā, kad
ģimenei ir šis statuss, iesniedzot sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu no izglītības
iestādes par dienu skaitu, kurās izglītojamais apmeklējis izglītības iestādi un par izglītības
iestādes internāta izmantošanu līdz tekošā mēneša 10 datumam par iepriekšējo mēnesi.
Ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss ir tiesīgas
pieprasīt un saņemt transporta izdevumu kompensāciju tekošo mēnesi avansā 50% apmērā
no iepriekšējā mēneša aprēķinātās transporta izdevumu kompensācijas summas. Veicot
transporta izdevumu kompensācijas aprēķinu par konkrēto mēnesi, tiek ņemts vērā
izmaksātais avanss, bet ja izmaksātais avanss pārsniedz attiecīgajā mēnesī aprēķināto
kompensācijas summu, starpība tiek atskaitīta no turpmākajām kompensācijas izmaksām,
t.sk. avansa.
Kompensāciju nepiešķir, ja pašvaldība var nodrošināt transportu izglītojamā nokļūšanai
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, neatkarīgi no tā, vai izglītojamais izmanto šo iespēju.”
2. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam nodrošināt noteikumu par braukšanas
maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība
sagatavošanu saistošo noteikumu formā un to iesniegšanu izskatīšanai 2011. gada janvāra
mēneša pēdējā kārtējā domes sēdē.
24.§
Par Sporta komisijas ievēlēšanu.
1. Ievēlēt Sporta komisiju 5 cilvēku sastāvā.
2. Ievēlēt Sporta komisijā šādas personas:
2.1. Ēriku Miķelsonu;
2.2. Juri Jermacānu;
2.3. Maldu Cauni;
2.4.Vitāliju Berezņevu;
2.5. Daci Kaļveršu
Vitālija Berezņeva piekrišana darbam Sporta komisijā ir saņemta.
3. Ievēlēt par Sporta komisijas priekšsēdētāju Maldu Cauni.
4. Noteikt ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Salaspils novada domes
09.09.2009. lēmums „Par Sporta komisijas ievēlēšanu” (prot. Nr. 26, 34.§) un 30.09.2009.
lēmums „Par Sporta komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu” (prot. Nr.27, 8.§).
25.§
Par grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums
zemesgabalam „Krastupes” Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju”.
1. Izstrādāt grozījumus detālplānojumā „Detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”
Rīgas rajona Salaspils pilsētas lauku teritorijā”.
2. Iecelt par 1. punktā norādītā detālplānojuma izstrādes vadītāju Salaspils novada domes
Attīstības daļas teritorijas plānotāju Daci Bērziņu.

3. Uzdot izstrādes vadītājam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai š.g. decembra mēneša
pirmajā kārtējā domes sēdē Darba uzdevumu 1. punktā norādītā darba veikšanai.
4. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu nekustamā īpašuma „Mazpidiņi īpašniecei
Veltai Eglītei uz adresi: Ropažu iela 122/10-102, Rīgā LV-1006.
26.§
Par grozījumiem domes 27.01.2010. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes
nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba uzdevuma
apstiprināšanu”
1. Veikt šādus grozījumus ar domes 27.01.2010. lēmumu „Par detālplānojuma
izstrādes nekustamam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba
uzdevuma apstiprināšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā „Daba uzdevums
detālplānojuma izstrādei zemes gabalam Gaismas ielā 8, Salaspilī (kad.Nr. 80110040911),
Salaspils novadā ar mērķi pamatot jauktas apbūves attīstību zemes gabala robežās,
precizējot atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus”:
1.1.5.2. Prasības detālplānojuma izstrādāšanai papildināt ar sekojošiem apakšpunktiem:
„- plānoto ielu tīklu veidot tā, lai detālplānojuma teritorijā savienotu Zemeņu ielu ar
Gaismas ielu, detālplānojuma risinājumos ievērtējot veidot pieslēgumu Gaismas ielai
zemes gabala starp Gaismas ielu 8 un nekustamo īpašumu ar kad.Nr.80110040921 tiešā
tuvumā.
– detālplānojuma teritorijā plānojot noliktavu vai vieglas ražošanas uzņēmumu attīstību,
paredzēt transporta kustības organizāciju no Līvzemes ielas atbilstoši esošajam un/vai
plānotajam pašvaldības ielu tīklam.
– nodrošināt piekļūšanas iespējas nekustamajam īpašumam Zvanu ielā 11, Salaspilī
(kad.Nr.8011-004-0902)”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
27.§
Par izlīgumu ar Maldu Cauni.
1. Slēgt izlīgumu ar M.Cauni uz šādiem noteikumiem:
1.1.atbildētājs - Salaspils novada dome - apņemas izmaksāt M.Caunei atkāpšanās naudu Ls
1577,76 apmērā un izmaksāt to, pārskaitot uz M.Caunes kontu bankā 10 darba dienu laikā
pēc tiesas nolēmuma par tiesvedības izbeigšanu stāšanās spēkā;
1.2.M.Caune apņemas pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās par tiesvedības izbeigšanu
neizvirzīt pret atbildētāju - Salaspils novada domi - nekādas pretenzijas un/vai prasības
saistībā ar 18.09.2002. darba līguma Nr.279 izbeigšanu.
2. Apstiprināt klātpievienoto izlīguma tekstu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam, kā domes administrācijas darbinieku
darba devējam, parakstīt Salaspils novada domes vārdā izlīgumu ar M.Cauni.
28.§
Par 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” projekta iesniedzēju projektam
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salaspilī”
1. Par 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” projekta iesniedzēju projektam „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salaspilī” noteikt pašvaldības SIA „Valgums-S”.

2. Uzdot pašvaldības SIA „Valgums-S” sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salaspilī” iesniegumu un visus tā pielikumus
Vides ministrijas noteiktajos termiņos un atbilstoši MK 2007. gada 4. decembra noteikumu
Nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"” prasībām.
3. Nosūtīt lēmumu Vides ministrijai līdz 2010. gada 10. decembrim.
29.§
Par pašvaldības SIA “Valgums-S” izsludinātā pamatkapitāla palielinājuma apmaksu.
1. Apmaksāt pašvaldības SIA „Valgums – S” izsludināto pamatkapitāla palielinājumu Ls
35.000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši lati 0 santīmi) apmērā.
2. Grāmatvedībai veikt pārskaitījumu pašvaldības SIA „Valgums – S” atbilstoši šā lēmuma
1. punktam vienas nedēļas laikā no šā lēmuma stāšanās spēkā.
3. Lēmumu nosūtīt (izsniegt) pašvaldības SIA „Valgums-S”.
30.§
Par iestāšanos biedrībā ”Latvijas Tautas sporta asociācija”.
1. Iestāties biedrībā „Latvijas Tautas sporta asociācija” (reģ. Nr. 40008022133, juridiskā
adrese Vaļņu iela 32, Rīgā LV- 1050).
2. Uzdot Administrācijas Izglītības, kultūras un sporta daļas sporta organizatorei
sagatavot iesniegumu atbilstoši biedrības valdes apstiprinātajai formai, ņemot vērā šā
lēmuma 4.punktu un iesniegt to parakstīšanai domes priekšsēdētājam.
3. Vienlaicīgi ar iesniegumu par uzņemšanu biedrības biedros, iesniegt valdei lūgumu
pozitīva lēmuma gadījumā, kopā ar valdes lēmumu par Salaspils novada pašvaldības
uzņemšanu par biedrības „Latvijas Tautas sporta asociācija” biedru, iesniegt rēķinu biedra
naudas samaksai par 2011.gadu Ls 100,- apmērā.
4. Grāmatvedībai - pēc biedrības valdes lēmuma saņemšanas par Salaspils novada
pašvaldības uzņemšanu par biedrības „Latvijas Tautas sporta asociācija” biedru
saņemšanas un rēķina saņemšanas pārskaitīt biedra naudu par 2011. gadu Ls 100,- apmērā.
31.§
Par iepirkuma procedūras „Invalīdu dienas centra izbūve Skolas ielā 7, Salaspilī”
izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru ”Invalīdu dienas centra izbūve Skolas ielā 7, Salaspilī”
(identifikācijas Nr. SND 2010/64), saskaņā ar SIA „Progress – projekts” reģistrācijas Nr.
40103131194, būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 3403-R izstrādāto tehnisko
projektu „Invalīdu dienas centrs Salaspilī Skolas ielā 7, Sociālās palīdzības nams”
(kadastra nr. 8011 004 1514 001).
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ansis Grantiņš;
- komisijas locekļi –Zoja Rimša, Mareks Kalniņš, Aleksandrs Prutkovs, Marija Šenne.
3. Noteikt, ka iepirkuma komisijas sekretāres pienākumus izpilda Inese Apine.
32.§
Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 05.10.2010. lēmumu Nr. 3-52/2543 „Par
sociālo palīdzību”.

33.§
Par Vladimira Dundura iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 12.10.2010. lēmumu Nr. 3-52/2616 „Par
sociālo palīdzību”.
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