Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.24
Salaspilī,
2010. gada 29.septembrī
1.
2.
Nr.
Lēmuma nosaukums
3.
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
4.
Par saistošo noteikumu Nr.32/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
5.
Par grozījumiem nolikumā „Par titula „Goda salaspilietis” piešķiršanu.
6.
Par iepirkuma procedūras “Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde,
uzstādīšana un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana” izsludināšanu.
7.
Par iepirkuma procedūras “Pasniedzēju pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā” ietvaros””
izsludināšanu.
8.
Par iepirkuma procedūras „Lektoru pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros” izsludināšanu.
9.
Par iepirkuma procedūras “Automašīnas iegāde Salaspils novada Būvvaldes
vajadzībām” izsludināšanu.
10.
Par valsts īpašuma pieņemšanu pašvaldības īpašumā.
11.
Par metu konkursa izsludināšanu sporta halles būvniecībai un teritorijas
labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī
12.
Par grozījumiem domes lēmumā „Par zemes piešķiršanu personīgo
palīgsaimniecību vajadzībām”.
13.
Par grozījumiem domes lēmumā „Par dzīvokļa Nr.60, Skolas iela 7k.3, Salaspilī
privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”.
14.
Par grozījumiem domes lēmumā „Par dzīvokļa Nr.3, „Vizbuļi-2”, Salaspilī
privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”.
15.
Par Žannas Karasevas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
16.
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
17.
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Gaļinai Uļjanovai.
18.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņatālijai Žilinskai.
19.
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Žanetei Dzerkalei.
20.
Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Liedskalniņai.
21.
Par Aigas Dzenes un Edgara Dzeņa iesnieguma izskatīšanu.
22.
Par Larisas Borovikas un Dmitrija Borovika iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par Gaļinas Rastopčinas iesnieguma izskatīšanu.
24.
Par Arta Tālberga iesnieguma izskatīšanu.
25.
Par Aļonas Putānes iesnieguma izskatīšanu.
26.
Par Artūra Atelbauera iesnieguma izskatīšanu.
27.
Par Natālijas Uzules iesnieguma izskatīšanu.
28.
Par Lindas Spēkas iesnieguma izskatīšanu.
29.
Par Irinas Rageles iesnieguma izskatīšanu.
30.
Par Jekaterinas Zlobinas iesnieguma izskatīšanu.
31.
Par Natālijas Baženovas iesnieguma izskatīšanu
32.
Par zemes starpgabala Budesklanu ielā 49/3, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
nodošanu atsavināšanai
33.
Par zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un adreses maiņu.
34.
Par zemes gabala Budeskalnu ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un adreses maiņu.
35.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Igoram Hitrovam un nodošanu nomā.
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36.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mihailam Gailišam un nodošanu nomā.
37.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Kisļakam un nodošanu nomā.
38.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mihailam Bohanam un nodošanu nomā.
39.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Zaporožecam un nodošanu nomā.
40.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Vasiļevskim un nodošanu nomā.
41.
Par Zanes Kušnarevas un Maksima Kušnareva iesnieguma izskatīšanu un
zemesgabala Nometņu ielā 40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 804/17289 domājamās
daļas nodošanu nomā.
42.
Par Ņinas Konstantinovas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā
40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 915/17289 domājamās daļas nodošanu nomā.
43.
Par Valentīnas Savickas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 46,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 816/17357 domājamās daļas nodošanu nomā.
44.
Par AS „LATVENERGO” iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu piešķiršanu
45.
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 30.05.2007. lēmuma „Par adreses
piešķiršanu ēkām Griezes ielā 21, Salaspilī, Salaspils novadā”.
46.
Ziņu anulēšana par Vasily Yaroslavtsev deklarēto dzīvesvietu.
47.
Ziņu anulēšana par Inetas Štālmanes, Andra Štālmaņa, Evoletas Štālmanes un
Kristiana Everta Štālmaņa deklarēto dzīvesvietu.
48.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Aconē, Granīta ielā 31/1.
49.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspilī,
Līvzemes ielā 25, garāža Nr.156.
50.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Meldru iela 30.
51.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Mežezeri, Ķirbju ielā 72.
52.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, d/s „Dzintars Nr.36”.
53.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, d/s „Lakstīgala Nr.32”.
54.
Par Salaspils novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
55.
Par domes lēmuma „Par Saistošo noteikumu Nr. 31/2010 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta” apstiprināšanu” atcelšanu.
56.
Par pašvaldības telpu iznomāšanu biedrībai „Salaspils Ašihara-Karatē klubs”.
57.
Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
58.
Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
59.
Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
60.
Par īres termiņa pagarināšanu Svetlanai Sošņikovai.
61.
Par īres termiņa pagarināšanu Ludmilai Reinikai.
62.
Par īres termiņa pagarināšanu Nikolajam Reinikam.
63.
Par iepirkuma procedūras “Mobilās (izbraukuma) zupas virtuves pakalpojuma
pirkšana” izsludināšanu.
64.
Par Signes Avotiņas iesnieguma izskatīšanu.
65.
Par Zojas Masļukas iesnieguma izskatīšanu.
66.
Par Normunda Dubkova iesnieguma izskatīšanu.
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9.
PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.24

2010. gada 29.septembrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1.
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
2.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils
novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
3.
Par grozījumiem nolikumā „Par titula „Goda salaspilietis” piešķiršanu.
4.
Par iepirkuma procedūras “Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde,
uzstādīšana un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana” izsludināšanu.
5.
Par iepirkuma procedūras “Pasniedzēju pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā” ietvaros””
izsludināšanu.
6.
Par iepirkuma procedūras „Lektoru pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros” izsludināšanu.
7.
Par iepirkuma procedūras “Automašīnas iegāde Salaspils novada Būvvaldes
vajadzībām” izsludināšanu.
8.
Par valsts īpašuma pieņemšanu pašvaldības īpašumā.
9.
Par metu konkursa izsludināšanu Sporta halles būvniecībai un teritorijas
labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī.
10.
Par grozījumiem domes lēmumā „Par zemes piešķiršanu personīgo
palīgsaimniecību vajadzībām”.
11.
Par grozījumiem domes lēmumā „Par dzīvokļa Nr.60, Skolas iela 7k.3, Salaspilī
privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”.
12.
Par grozījumiem domes lēmumā „Par dzīvokļa Nr.3, „Vizbuļi-2”, Salaspilī
privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”.
13.
Par Žannas Karasevas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
14.
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
15.
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Gaļinai Uļjanovai.
16.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņatālijai Žilinskai.
17.
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Žanetei Dzerkalei.
18.
Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Liedskalniņai.
19.
Par Aigas Dzenes un Edgara Dzeņa iesnieguma izskatīšanu.
20.
Par Larisas Borovikas un Dmitrija Borovika iesnieguma izskatīšanu.
21.
Par Gaļinas Rastopčinas iesnieguma izskatīšanu.
22.
Par Arta Tālberga iesnieguma izskatīšanu.
23.
Par Aļonas Putānes iesnieguma izskatīšanu.
24.
Par Artūra Atelbauera iesnieguma izskatīšanu.
25.
Par Natālijas Uzules iesnieguma izskatīšanu.
26.
Par Lindas Spēkas iesnieguma izskatīšanu.
27.
Par Irinas Rageles iesnieguma izskatīšanu.
28.
Par Jekaterinas Zlobinas iesnieguma izskatīšanu.
29.
Par Natālijas Baženovas iesnieguma izskatīšanu.
30.
Par zemes starpgabala Budesklanu ielā 49/3, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
nodošanu atsavināšanai.
31.
Par zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un adreses maiņu.

32.
Par zemes gabala Budeskalnu ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un adreses maiņu.
33.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Igoram Hitrovam un nodošanu nomā.
34.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mihailam Gailišam un nodošanu nomā.
35.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Kisļakam un nodošanu nomā.
36.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mihailam Bohanam un nodošanu nomā.
37.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Zaporožecam un nodošanu nomā.
38.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Vasiļevskim un nodošanu nomā.
39.
Par Zanes Kušnarevas un Maksima Kušnareva iesnieguma izskatīšanu un
zemesgabala Nometņu ielā 40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 804/17289 domājamās
daļas nodošanu nomā.
40.
Par Ņinas Konstantinovas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā
40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 915/17289 domājamās daļas nodošanu nomā.
41.
Par Valentīnas Savickas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 46,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 816/17357 domājamās daļas nodošanu nomā.
42.
Par AS „LATVENERGO” iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu piešķiršanu
43.
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 30.05.2007. lēmuma „Par adreses
piešķiršanu ēkām Griezes ielā 21, Salaspilī, Salaspils novadā”.
44.
Ziņu anulēšana par Vasily Yaroslavtsev deklarēto dzīvesvietu.
45.
Ziņu anulēšana par Inetas Štālmanes, Andra Štālmaņa, Evoletas Štālmanes un
Kristiana Everta Štālmaņa deklarēto dzīvesvietu.
46.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Aconē, Granīta ielā 31/1.
47.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspilī,
Līvzemes ielā 25, garāža Nr.156.
48.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Meldru iela 30.
49.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Mežezeri, Ķirbju ielā 72.
50.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, d/s „Dzintars Nr.36”.
Sēdes slēgtā daļa:
51.
Par Zojas Masļukas iesnieguma izskatīšanu.
52.
Par Signes Avotiņas iesnieguma izskatīšanu.
53.
Par Normunda Dubkova 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, K.Brunovskis;
M.Caune, V.Circenis, A.Svilāns.
Izpilddirektors A.Jaunkalns, domes juriste L.Puķe.
Uzaicinātās personas – Signe Avotiņa.
R.Čudars paziņo, ka darba kārtības 51., 52., 53. punkti tiks skatīti kā pēdējie, sēdes slēgtajā
daļā, un ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, d/s „Lakstīgala Nr.32”.
Par Salaspils novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
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Par domes lēmuma „Par Saistošo noteikumu Nr. 31/2010 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta” apstiprināšanu” atcelšanu.
Par pašvaldības telpu iznomāšanu biedrībai „Salaspils Ašihara-Karatē klubs”.
Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
Par īres termiņa pagarināšanu Svetlanai Sošņikovai.
Par īres termiņa pagarināšanu Ludmilai Reinikai.
Par īres termiņa pagarināšanu Nikolajam Reinikam.
Par iepirkuma procedūras “Mobilās (izbraukuma) zupas virtuves pakalpojuma
pirkšana” izsludināšanu.
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.
1.§
Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā
Lai veiktu apmaksu par izpildītajiem darbiem, kuri nebija atsevišķi plānoti sastādot
budžetu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un uz Finanšu komitejas (24.09.2010. Prot.nr.20)
atzinumiem, atklāti balsojot ar 17 balsīm par (vis klātesošie deputāti), pret – nav, atturas
nav, nolemj:
1.
Apmaksāt Ls 34,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Citi pasākumi”, kods 2279 – starta numuru izgatavošanai.
2.
Apmaksāt Ls 37,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Dalība citās sacensībās”, kods 2279 – dalībai sacensībās „Dāmu kauss 2010”.
3.
Apmaksāt Ls 16,- no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma sadaļas
„Kvalifikācijas kursi”, kods 2279 – kursu „Aktualitātes piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanā skolai” apmaksai PII Atvasīte pedagoģei Z.Mikasenokai.
4.
Apmaksāt Ls 300,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana”, kods 2279 – līdzfinansējums sporta klubam „Kengaroos” dalībai
sacensībās.
5.
Apmaksāt Ls 1500,- no Atsevišķu kultūras uz sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Konfesiju atbalstīšana”, kods 2279 – līdzfinansējums Salaspils Romas katoļu draudzei
baznīcas jumta izbūves logu ielikšanai, finansējumu ieskaitot draudzes kontā.
6.
Apmaksāt Ls 4500,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Notekūdeņu apsaimniekošana”, kods 2279 – ūdensapgādes sistēmas ierīkošanai
m.”Gausiņi”.
7.
Apmaksāt Ls 2751,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Notekūdeņu apsaimniekošana”, kods 2279 – kanalizācijas aku tīrīšanai pie poliklīnikas
ēkas.
8.
Apmaksāt Ls 48458,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma
sadaļas „Autotransports”, kods 5250 (finansējumu pievirzot no Skolas ielai paredzētā
finansējuma) – stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8.
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9.
Apmaksāt Ls 3374,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” ietvaros no
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 –
priekšfinansējums dalībai projektā „Domā globāli, rīkojies vietējā mērogā”.
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.32/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada budžets”.
3.§
Par grozījumiem nolikumā „Par titula „Goda salaspilietis” piešķiršanu.
Izdarīt šādus grozījumus 27.09.2006. apstiprinātajā Nolikumā „Par titula „Goda
salaspilietis” piešķiršanu:
1.
izslēgt nolikuma 1.3. un 5. punktā tekstu „ Salaspils raidprogrammā un” ;
2.
aizstāt nolikuma 2.2. punktā skaitli „10”, ar skaitli „3”;
3.
aizstāt nolikuma 3.2. punktā tekstu”...līdz 10.oktobrim” ar tekstu „...līdz
20.oktobrim”;
4.
izteikt nolikuma 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1. Titula „Goda salaspilietis” pieteikumu izskatīšanai un pretendentu izvirzīšanai titula
piešķiršanai DOME izveido komisiju uz vienu gadu (turpmāk -KOMISIJA) 7 cilvēku
sastāvā, iekļaujot tās sastāvā personas, kurām jau ir piešķirts tituls „Goda salaspilietis” un
kuras ir devušas rakstisku piekrišanu darbam KOMISIJĀ. KOMISIJAS locekļi no sava
vidus ievēl KOMISIJAS priekšsēdētāju”;
5.
aizstāt nolikuma 4.2. punktā daļskaitli „1/2”, ar daļskaitli „2/3”.
6.
Uzdot L.Trukšānei Piedāvāt pirmajiem septiņiem titula „Goda salaspilietis”
ieguvējiem strādāt pieteikumu vērtēšanas komisijā. Gadījumā, ja kāds no darba komisijā
atsakās, piedāvāt darbu attiecīgi nākamajam titula ”Goda salaspilietis” ieguvējam titula
piešķiršanas hronoloģiskajā secībā.
4.§
Par iepirkuma procedūras “Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde, uzstādīšana
un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana” izsludināšanu.
1.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Ielu apgaismojuma vadības iekārtas piegāde,
uzstādīšana un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana” (identifikācijas Nr. SND
2010/50), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2.
Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Aigars Lācis
komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins.
3.
Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
5.§
Par iepirkuma procedūras “Pasniedzēju pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā”
ietvaros”” izsludināšanu.
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1.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Pasniedzēju pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda
projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā”
ietvaros”” (identifikācijas Nr. SND 2010/51), saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2.
Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs: Ansis Grantiņš;
komisijas locekļi – Žanna Maļinovska, Laura Puķe, Indra Trofimoviča, Līga
Bogdāne.
3.
Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
6.§
Par iepirkuma procedūras „Lektoru pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros” izsludināšanu.
1.
Izsludināt iepirkuma procedūru „Lektoru pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda
projekta „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros” (identifikācijas Nr. 2010/52),
saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2.
Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
•
Komisijas priekšsēdētājs- Ansis Grantiņš
•
Komisijas locekļi- Vera Kalniņa, Ruta Ilgaža, Inga Elksne, Līga Bogdāne.
3.
Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
7.§
Par iepirkuma procedūras “Automašīnas iegāde Salaspils novada Būvvaldes
vajadzībām” izsludināšanu.
1.
Izsludināt iepirkuma procedūru “Automašīnas iegāde Salaspils novada Būvvaldes
vajadzībām” (identifikācijas Nr. SND 2010/53), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2.
Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Zigmārs Zeimulis
komisijas locekļi – Tads Beržeckis, Vladislavs Nauduševics.
3.
Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
8.§
Par valsts īpašuma pieņemšanu pašvaldības īpašumā.
Adresāti: VAS „ Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga LV1050.
LR Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.
No VAS „Latvijas valsts ceļi” saņemta 07.09.2010. vēstule Nr. 4.9/2747 „Par valsts
autoceļiem V57 u V33 Salaspils novadā, kas ir atbilde uz domes 25.08.2010. vēstuli Nr. 115/1712 par iespējām pārņemt pašvaldības īpašumā divu valsts 2 šķiras autoceļu daļas, kas
ir nozīmīgas pilsētas infrastruktūrā un satiksmes organizēšanā.
27.06.2007.dome, izskatot Satiksmes ministrijas ierosinājumu slēgt sadarbības
līgumu par līdzdalību valsts autoceļa rekonstrukcijas projekta izstrādē un būvniecības
darbu veikšanā un pieņēma lēmumu „Par līdzdalību valsts 2. šķiras autoceļa V33 Saurieši –
Salaspils rekonstrukcijas projekta izstrādes un būvdarbu finansēšanā” (prot. Nr. 13, 35.§),
nolemjot:
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*) piedalīties ar līdzfinansējumu valsts 2. šķiras V33 autoceļa rekonstrukcijās projekta
izstrādē un būvdarbu izpildē posmā km 5,163 līdz 6,613 un pēc rekonstrukcijas darbu
pabeigšanas šajā posmā, pārņemt to no valsts pašvaldības īpašumā;
*) pieņemt no valsts pašvaldības īpašumā 2004.gadā rekonstruēto valsts 2.šķiras V57
autoceļa posmu Salaspils – Dommeri, km 0,00 līdz 1,350;
*) noslēgt Sadarbības līgumu ar Satiksmes ministriju.
Pieņemtais lēmums nav realizēts no pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ.
Ņemot vērā šos apstākļus, dome 2508.2010. nosūtīja vēstuli VAS „ Latvijas Valsts
ceļi” Nr. 1-15/1712 ar ierosinājumu pārņemt pašvaldības īpašumā valsts vietējā autoceļa
V33 Saurieši – Salaspils posmu no km 5,163 – 6,613 un autoceļa V57 Salaspils –
Dommeri pilsētas teritorijā esošo posmu (ar visu pieejamo dokumentāciju, t.sk.,
rekonstrukcijas projektēšanas dokumentiem).
VAS „ Latvijas Valsts ceļi” ir devuši piekrišanu domes ierosinājumam.
Ņemot vērā minēto, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 22.09.2010.
atzinumu (prot. Nr. 23, 7.§) un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma 42.panta (1).daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2).punktu,
atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atzīt par mērķtiecīgu no 2011.gada marta pārņemt bez atlīdzības pašvaldības īpašumā
pašvaldības autonomu funkciju izpildei Satiksmes ministrijas Valsts ceļu fonda bilancē un
VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā esošo valsts vietējā autoceļa V33 Saurieši – Salaspils
posmu no km 3,600 līdz 6.613 (Rīgas iela) 3,013 km garumā un valsts autoceļa V57
Salaspils – Dommeri maršruta posmu km 0,000 līdz 4.192 (Rīgas iela, Miera iela) 4,192
km. garumā.
2. Lūgt Satiksmes ministriju atbalstīt Salaspils novada pašvaldības vēlmi pārņemt bez
atlīdzības pašvaldības īpašumā:
2.1. valsts vietējo autoceļa V33 Saurieši – Salaspils posmu no km 3,600 līdz 6.613 (Rīgas
iela) 3,013 km garumā ( ceļa zemes nodalījuma joslas kadastra apzīmējums 8011 002
0490; 8011 002 0306);
2.2. valsts autoceļa V57 Salaspils – Dommeri maršruta posmu km 0,000 līdz 4.192 (Rīgas
iela, Miera iela) 4,192 km. garumā (ceļa zemes nodalījuma joslas kadastra apzīmējums
8011 004 1110; 8011 001 1079; 8011 003 0115);
2.3. valsts vietējā autoceļa V57 Salaspils – Dommeri maršruta posmu ārpus Salaspils
pilsētas teritorijas no km 4,192 līdz 5,264.
3. Lūgt Satiksmes ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā dokumentus par 2.
punktā minētā valsts īpašuma nodošanu bez atlīdzības Salaspils novada pašvaldības
īpašumā no 2011.gada marta un, pozitīva lēmuma gadījumā, nodot pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības visu pieejamo dokumentāciju attiecībā uz 2. punktā minētajiem
nekustamajiem īpašumiem, t.sk, rekonstrukcijas projektēšanas dokumentāciju.
4. Noteikt, ka šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 27.06.2007. lēmums „Par
līdzdalību valsts 2. šķiras autoceļa V33 Saurieši – Salaspils rekonstrukcijas projekta
izstrādes un būvdarbu finansēšanā” (prot. Nr. 13, 35.§).
4. Nosūtīt lēmumu adresātiem.
9.§
Par metu konkursa izsludināšanu sporta halles būvniecībai un teritorijas
labiekārtošanai Smilšu ielā 1, Salaspilī
Salaspils novadā šobrīd dzīvo vairāk kā 22,5 tūkstoši iedzīvotāju, un to skaits turpina
pieaugt, bet Salaspils pilsētā nav pietiekami attīstīta sporta infrastruktūra, kas nodrošinātu
iedzīvotāju pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm iekštelpās. Pašlaik Salaspils novadā ir 3
(trīs) sporta nodarbībām izmantojamas zāles, kas tikai daļēji atbilst tradicionālo sporta
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veidu noteikumiem (laukumu izmēri) – Salaspils bērnu sporta skolas, Salaspils 1.
vidusskolas un Salaspils 2. vidusskolas sporta zāles. Šīs sporta zāles tiek izmantotas,
galvenokārt, izglītības procesa nodrošināšanai un daļēji (atlikušajā iespējamajā laikā)
sporta klubu un iedzīvotāju sporta nodarbībām. Sporta zāles ir pārslogotas – darba dienās
sporta nodarbības notiek līdz pat plkst. 23:00. Liela daļas Salaspils sporta klubu un
iedzīvotāju ir spiesti sporta nodarbības organizēt nepiemērotās telpās (piemēram, kultūras
namu zālēs, Salaspils 2. vidusskolas aktu zālē utt.).
Ņemot vērā pašreizējās sporta infrastruktūras nepietiekamību, sporta klubu un iedzīvotāju
lielo interesi par sporta iespējām Salaspils novadā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta 6. punktu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 5.
punktu, 17. panta ceturtās daļas 3. punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas
2.punktu, 12.panta pirmās daļas 3.punktu, 22.05.2007. MK noteikumu Nr. 331 "Paredzētās
būves publiskās apspriešanas kārtība" 2. un 6. punktu, kā arī Ekonomiskās un teritoriālās
attīstības komitejas 2010. gada 22. septembra atzinumu (protokols Nr.23, 1.§) un
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2010. gada 22. septembra atzinumu
(protokols Nr. 19, 2.§), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav,
atturas nav, nolemj:
1.
Uzsākt Sporta halles Smilšu ielā 1, Salaspilī būvniecības procesu.
2.
Apstiprināt projektēšanas uzdevumu „Sporta halles būvniecības un teritorijas
labiekārtošanas Smilšu ielā 1, Salaspilī” meta izstrādāšanai (pielikumā).
3.
Izsludināt „Sporta halles būvniecības un teritorijas labiekārtošanas Smilšu ielā 1,
Salaspilī” meta (pirmsprojekta materiālu) konkursu atbilstoši 2.punktā minētam
projektēšanas uzdevumam.
4.
Noteikt metu konkursa „Sporta halles būvniecības un teritorijas labiekārtošanas
Smilšu ielā 1, Salaspilī” godalgu un maksājumu fondu Ls 4000,- (četri tūkstoši latu).
5.
Noteikt, ka iesniegto „Sporta halles būvniecības un teritorijas labiekārtošanas
Smilšu ielā 1, Salaspilī” metu izvērtēšana veicama vienlaikus ar būvniecības ieceres
publisko apspriešanu atbilstoši kārtībai, kas noteikta 22.05.2007. MK noteikumos Nr.331
"Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība".
6.
Noteikt, ka publiskās apspriešanas rezultātu un iesniegto ieceres metu novērtējums,
kā arī balvu fonda sadalījums nosakāms domes sēdē, izskatot Salaspils novada Būvvaldes
sagatavoto gala ziņojumu pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām.
7.
Noteikt, ka „Sporta halles būvniecības un teritorijas labiekārtošanas Smilšu ielā 1,
Salaspilī” metu autoru iesniegtie un publiskās apspriešanas rezultātā godalgotie
pirmsprojekta materiāli paliek pašvaldības īpašumā.
8.
Noteikt par būvniecības ierosinātāja atbildīgo personu projektu vadītāju pašvaldības
izpilddirektoru Andreju Jaunkalnu un uzdot pašvaldības vārdā organizēt „Sporta halles
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas Smilšu ielā 1, Salaspilī”:
8.1.
būves metu konkursa izsludināšanu,
8.2.
konkursam iesniegto pirmsprojekta materiālu (metu) un būvniecības ieceres
publisko apspriešanu.
9.
Noteikt, ka atbildīgā sekretāra darba pienākumus, publiskās apspriešanas
pārraudzībai, veic Diāna Andriksone.
10.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par zemes piešķiršanu personīgo palīgsaimniecību
vajadzībām”.
Salaspils novada dome 11.04.2007. pieņēma lēmumu „Par zemes piešķiršanu
personīgo palīgsaimniecību vajadzībām” (prot. Nr.8, 26.§), nosakot arī to personu loku,
kuriem ir tiesības pretendēt uz tiesībām iegūt nomā zemesgabalu personīgo
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palīgsaimniecību vajadzībām. Saskaņā ar minētā lēmuma 1.1. punktu, pretendēt uz
tiesībām iegūt nomā zemesgabalu personīgo palīgsaimniecību vajadzībām ir Salaspils
novada iedzīvotājiem, kuri pastāvīgi ,ne mazāk kā 5 pēdējos gadus, dzīvo Salaspils
novada teritorijā valsts, pašvaldības dzīvokļos, personīgajā īpašumā esošajos dzīvokļos vai
mājās, ja viņu pastāvīgā lietošanā, nomā vai īpašumā nav lauksaimnieciskai apstrādei
izmantojama zeme.
Pēdējā laikā ir palielinājusies interese par zemes iegūšanu nomā personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām no to personu skaita, kuri dzīvo Salaspils novada teritorijā
mazāk kā 5 pēdējos gadus vai ir tikko kā deklarējuši savu dzīvesvietu šajā novadā, bet
viņiem nākas atteikt. Tajā pašā laikā domes noteiktajās mazdārziņu teritorijās (teritorijās,
kurās zeme tiek nodota nomā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām) ir pietiekoši daudz
brīvu zemesgabalu, kuri paliek neapstrādāti un aizaug ar nezālēm.
Lai palielinātu Salaspils novada iedzīvotāju ieinteresētību nodrošināt sevi, savu
ģimeni ar pašaudzētu lauksaimniecības produkciju un ņemot vērā Finanšu komitejas
23.09.2010. atzinumu (prot.Nr.20, 1.§), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie
deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus domes lēmuma „Par zemes piešķiršanu personīgo palīgsaimniecību
vajadzībām” 1.1. punktā, izslēdzot no punkta tekstu iekavās (ne mazāk kā pēdējos piecus
gadus).
2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 01.10.2010.
11.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par dzīvokļa Nr.60, Skolas iela 7k.3, Salaspilī
privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”.
1. Izdarīt šādu grozījumu Salaspils novada domes 13.09.2006. lēmumā „Par dzīvokļa
Nr.60,
Skolas ielā 7k.3, Salaspilī privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”
(prot.Nr.17,60.§) un izteikt lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Slēgt dzīvokļa Nr.60, Skolas iela 7k.3, Salaspils novads pirkuma līgumu uz
nomaksu ar privatizētāju Kirilu Kuzminu, nosakot atlikušo pirkuma maksas daļu samaksu
veikt šādos termiņos un apmērā:
Datums
pirkuma maksa
procenti(4%)
Summa kopā
sertifikātos
sertifikātos
maksājama
sertifikātos
10.10.2010.
2.70
0.75
3.45
10.10.2011.
2.70
0.64
3.34
10.10.2012.
2.70
0.54
3.24
10.10.2013.
2.70
0.43
3,13
10.10.2014.
2.70
0,32
3.02
10.10.2015.
2.72
0,21
2,93
10.10.2016.
2.72
0,10
2.82
Kopā: 21.93
2. Pārējais lēmuma teksts paliek nemainīgs.
12.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par dzīvokļa Nr.3, „Vizbuļi-2”, Salaspilī
privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu”.
1. Izdarīt šādu grozījumu Salaspils novada domes 12.04.2006. lēmumā „Par dzīvokļa Nr.3,
„Vizbuļi-2”, Salaspilī privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.7,19.§) un izteikt
lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:
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„5. Slēgt dzīvokļa Nr.3, „Vizbuļi-2”, Salaspils pagasta, Salaspils novads pirkuma
līgumu uz nomaksu ar privatizētāju Nadeždu Jašinu, nosakot atlikušo pirkuma maksas
daļu samaksu veikt šādos termiņos un apmērā:
Datums

10.10.2010.
10.10.2011.
10.10.2012.
10.10.2013.
10.10.2014.
10.10.2015.
10.10.2016.

pirkuma maksa
sertifikātos

procenti(4%)
sertifikātos

5,29
5.29
5,29
5,29
5,29
5,29
5,29

1,48
1,27
1,05
0,84
0,63
0,42
0,21

Summa kopā
maksājama
sertifikātos
6,77
6,56
6,34
6,13
5,92
5,71
5,50
Kopā: 42,93

2. Pārējais lēmuma teksts paliek nemainīgs.
13.§
Par Žannas Karasevas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
1. Kompensēt Žannai Karasevai veiktos ieguldījumus pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Nr.4, Gaismas iela 5, Salaspils novadā, remontā Ls 180,00 apmērā.
2. Atbrīvot adresāti no maksas par 1. punktā norādītā pašvaldības īpašuma lietošanu (īres
maksas) laika periodā no 01.10.2010. līdz 01.12.2012.
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.
14.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.47, Skolas iela 8, Salaspilī, īrniece Inga
Vītoliņa, pers. kods 210261-12952, (ģim. sast.-1 cilv.) uz 6 mēnešiem – no 02.09.2010.līdz
01.03.2011.
2. Ar 01.09.2010. atzīt 12.04.2010. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.20 par spēkā
neesošu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
īrnieci Ingu Vītoliņu uz 1. punktā norādīto laiku.
15.§
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Gaļinai Uļjanovai.
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.41, Daugavas iela 2, Salaspilī, īrnieks
Gaļina Uļjanova uz 6 mēnešiem no 01.10.2010. līdz 31.03.2010.
2. Ar 01.10.2010. atzīt 16.07.2007. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.32 par spēkā
neesošu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
īrnieci Gaļinu Uļjanovu uz 1. punktā norādīto laiku.
16.§
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Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņatālijai Žilinskai.
1. Izīrēt Natālijai Žilinskai dzīvojamo telpu Skolas ielā 7-307, Salaspilī (1 ist., kop.pl.
15,00 m2 , ģim. sast.-1 cilv.- īrniece) uz 1 gadu no 01.09.2010. līdz 31.08.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam noslēgt īres līgumu
atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
17.§
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Žanetei Dzerkalei.
1.
Izīrēt dzīvojamās telpas Žanetei Dzerkalei Skolas ielā 7- 532, Salaspilī uz laiku no
01.10.2010. līdz 31.01.2011.
2.
Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam noslēgt Īstermiņa
dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
18.§
Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Liedskalniņai.
1. Pagarināt Vijai Liedskalniņai ( ģim. sast.- 5 cilv.-īrniece, vīrs, meita, dēls, mazmeita)
dzīvojamo telpu Skolas ielā 7- 423, Salaspilī īres termiņu uz laiku no 01.09.2010. līdz
28.02.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam:
1) slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu īres termiņa
pagarinājuma laikā;
2) parakstīt vienošanos pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām,
atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
3. Ieteikt V.Liedskalniņai griezties Salaspils novada Sociālajā dienestā.
19.§
Par Aigas Dzenes un Edgara Dzeņa iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 552/52255 domājamo daļu no 4225 m2 liela zemesgabala GRIEZES IELĀ 19,
SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1194, proporcionāli
dzīvokļa Nr.5 kopīpašnieku īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
20.§
Par Larisas Borovikas un Dmitrija Borovika iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 409/52255 domājamo daļu no 4225 m2 liela zemesgabala GRIEZES IELĀ 19,
SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1194, proporcionāli
dzīvokļa Nr.53 kopīpašnieku īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
21.§
Par Gaļinas Rastopčinas iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 849/18641 domājamo daļu no 2022 m2 liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ
50, SALASPILĪ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1191, atbilstoši dzīvokļa
Nr.9 īpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
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22.§
Par Arta Tālberga iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 713/17289 domājamo daļu no 1615 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.8011 004 1186, atbilstoši dzīvokļa Nr.9 īpašnieka
īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
23.§
Par Aļonas Putānes iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 375/17357 domājamo daļu no 1828 m2 liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ
46, SALASPILĪ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1189, atbilstoši dzīvokļa
Nr.4 īpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
24.§
Par Artūra Atelbauera iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
Nodot atsavināšanai 584/17289 domājamo daļu no 1615 m2 liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ
40, SALASPILĪ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1186, atbilstoši dzīvokļa
Nr.1 īpašnieka īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
25.§
Par Natālijas Uzules iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 409/52255 domājamo daļu no 4225 m2 liela zemesgabala GRIEZES IELĀ 19,
SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1194, proporcionāli
dzīvokļa Nr.48 īpašnieces īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
26.§
Par Lindas Spēkas iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 411/52255 domājamo daļu no 4225 m2 liela zemesgabala GRIEZES IELĀ 19,
SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1194, proporcionāli
dzīvokļa Nr.8 īpašnieces īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
27.§
Par Irinas Rageles iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 651/18641 domājamo daļu no 2022 m2 liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ
50, SALASPILĪ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1191, atbilstoši dzīvokļa
Nr.7 īpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
28.§
Par Jekaterinas Zlobinas iesnieguma izskatīšanu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
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nodot atsavināšanai 412/52125 domājamo daļu no 4682 m2 liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ
38, SALASPILĪ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1193, atbilstoši dzīvokļa
Nr.38 īpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
29.§
Par Natālijas Baženovas iesnieguma izskatīšanu
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
nodot atsavināšanai 650/18641 domājamo daļu no 2022 m2 liela zemesgabala NOMETŅU IELĀ
50, SALASPILĪ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 004 1191, atbilstoši dzīvokļa
Nr.1 īpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
30.§
Par zemes starpgabala Budesklanu ielā 49/3, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
nodošanu atsavināšanai
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
Nodot atsavināšanai 358 m2 lielu zemes starpgabalu Budeskalnu ielā 49/3, SALASPILS
PILSĒTĀ, SALASPILS NOVADĀ, ar kadastra Nr.8011 001 0134.
31.§
Par zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi
un adreses maiņu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
noteikt apbūvētu zemes gabalu Līvzemes ielā 16/1, kadastra Nr.80110042092, 0.2726ha
platībā par Salaspils novada domei piekrītošu zemi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
32.§
Par zemes gabala Budeskalnu ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi un adreses maiņu.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
noteikt apbūvētu zemes gabalu Budeskalnu ielā 17/7, kadastra Nr.80110011080, 0.7733ha
platībā par Salaspils novada domei piekrītošu zemi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
33.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Igoram Hitrovam un nodošanu nomā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
izbeigt zemes lietošanas tiesības Igoram Hitrovam uz lietošanā piešķirto zemi Rūķīši 44,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
34.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mihailam Gailišam un nodošanu nomā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
izbeigt zemes lietošanas tiesības Mihailam Gailišam uz lietošanā piešķirto zemi Gailīši,
Saulkalnē, Salaspils novadā.
35.§
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Kisļakam un nodošanu nomā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
izbeigt zemes lietošanas tiesības Valērijam Kisļakam uz lietošanā piešķirto zemi Lakstīgala
43, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
36.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mihailam Bohanam un nodošanu nomā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
izbeigt zemes lietošanas tiesības Mihailam Bohanam uz lietošanā piešķirto zemi Getliņi
229, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
37.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Zaporožecam un nodošanu nomā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
izbeigt zemes lietošanas tiesības Viktoram Zaporožecam uz lietošanā piešķirto zemi Dole
216, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
38.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Vasiļevskim un nodošanu nomā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
izbeigt zemes lietošanas tiesības Pēterim Vasiļevskim uz lietošanā piešķirto zemi Rūķīši
11, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
39.§
Par Zanes Kušnarevas un Maksima Kušnareva iesnieguma izskatīšanu un
zemesgabala Nometņu ielā 40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 804/17289
domājamās daļas nodošanu nomā.
1. Nodot nomā Zanei Kušnarevai un Maksimam Kušnarevam 804/17289 domājamo daļu
no 1615 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā (75.10
m2 platībā), proporcionāli personu īpašumā esošām dzīvokļa domājamām daļām;
2. Uzdot Salapils novada domes izpilddirektoram Andrejam Jaunkalnam, atbilstoši MK
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”
prasībām, noslēgt līgumu uz 10 gadiem ar Zani Kušnarevu un Maksimu Kušnarevu par
pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala NOMETŅU IELĀ 40, SALASPILS PILSĒTĀ,
SALASPILS NOVADĀ (kadastra Nr.8011 004 1186), 804/17289 domājamās daļas nomu;
3. Nomas maksa tiek noteikta 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, saskaņā ar MK
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes
nomu” 12. un 18.3.punktiem un, proporcionāli Zanes Kušnarevas un Maksima Kušnareva
īpašumā esošai dzīvokļa domājamai daļai, uz lēmuma pieņemšanas dienu sastāda Ls 9.76
(deviņi lati un 76 santīmi) gadā;
4. Administratīvai daļai lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālās nodaļas Kadastra daļai.
40.§
Par Ņinas Konstantinovas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 40,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 915/17289 domājamās daļas nodošanu nomā.
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1.Nodot nomā Ņinai Konstantinovai 915/17289 domājamo daļu no 1615 m2 liela
zemesgabala Nometņu ielā 40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā (85.47 m2 platībā),
proporcionāli personas īpašumā esošām dzīvokļa domājamām daļām;
2.Uzdot Salapils novada domes izpilddirektoram Andrejam Jaunkalnam, atbilstoši MK
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”
prasībām, noslēgt līgumu uz 10 gadiem ar Ņinu Konstantinovu par pašvaldības īpašumā
esošā zemesgabala NOMETŅU IELĀ 40, SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS
NOVADĀ (kadastra Nr.8011 004 1186), 915/17289 domājamās daļas nomu;
3.Nomas maksa tiek noteikta 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, saskaņā ar MK
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes
nomu” 12. un 18.3.punktiem un, proporcionāli Ņinas Konstantinovas īpašumā esošām
dzīvokļa domājamām daļām, uz lēmuma pieņemšanas dienu sastāda Ls 11.11 (vienpadsmit
lati un 11 santīmi) gadā;
4.Administratīvai daļai lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālās nodaļas Kadastra daļai.
41.§
Par Valentīnas Savickas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 46,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 816/17357 domājamās daļas nodošanu nomā.
1. Nodot nomā Valentīnai Savickai 816/17357 domājamo daļu no 1828 m2 liela
zemesgabala Nometņu ielā 46, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā (85.94 m2 platībā),
proporcionāli personas īpašumā esošām dzīvokļa domājamām daļām;
2. Uzdot Salapils novada domes izpilddirektoram Andrejam Jaunkalnam, atbilstoši MK
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”
prasībām, noslēgt līgumu uz 10 gadiem ar Valentīnu Savicku par pašvaldības īpašumā
esošā zemesgabala NOMETŅU IELĀ 46, SALASPILS PILSĒTĀ, SALASPILS
NOVADĀ (kadastra Nr.8011 004 1189), 816/17357 domājamās daļas nomu;
3. Nomas maksa tiek noteikta 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, saskaņā ar MK
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes
nomu” 12. un 18.3.punktiem un, proporcionāli Ņinas Konstantinovas īpašumā esošām
dzīvokļa domājamām daļām, uz lēmuma pieņemšanas dienu sastāda Ls 11.17 (vienpadsmit
lati un 17 santīmi) gadā;
4. Administratīvai daļai lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālās nodaļas Kadastra daļai.
42.§
Par AS „LATVENERGO” iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu piešķiršanu
1. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 009 0018 un ēkai
(transformatora apakšstacijai), kas atrodas uz šī zemesgabala – „DZELZCEĻŠMEMORIĀLS 1”, SALASPILS PAGASTS, SALASPILS NOVADS;
2. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 008 0562 un ēkai (sūkņu
stacijai), kas atrodas uz šī zemesgabala – „BRIGMAŅI 1A”, SALASPILS PAGASTS,
SALASPILS NOVADS;
3. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 008 0563 un ēkai (sūkņu
stacijai), kas atrodas uz šī zemesgabala – „PUTNIŅI 2”, SALASPILS PAGASTS,
SALASPILS NOVADS;
4. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.8031 008 0564 un ēkai (sūkņu
stacijai), kas atrodas uz šī zemesgabala – „PUTNIŅI 1”, SALASPILS PAGASTS,
SALASPILS NOVADS;
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5. Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu iesniedzējam – AS „LATVENERGO”
(Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230), Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas
Rīgas biroja Kadastra daļai, Adrešu reģistram.
43.§
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 30.05.2007. lēmuma „Par adreses
piešķiršanu ēkām Griezes ielā 21, Salaspilī, Salaspils novadā”.
1. Izdarīt grozījumus Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes 30.05.2007. lēmumā „Par
adreses piešķiršanu ēkām Griezes ielā 21, Salaspilī, Salaspils novads” (Prot.Nr.11, 49.§) un
izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā – „Dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 8011
004 1180 001 sadalīt divās atsevišķās telpu grupās, piešķirot tām pastāvīgas adreses –
GRIEZES IELA 21-1, SALASPILS PILSĒTA, SALASPILS NOVADS un GRIEZES
IELA 21-2, SALASPILS PILSĒTA, SALASPILS NOVADS”;
2. Izdarīt grozījumus Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes 30.05.2007. lēmumā „Par
adreses piešķiršanu ēkām Griezes ielā 21, Salaspilī, Salaspils novads” (Prot.Nr.11, 49.§) un
izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā – „Dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 8011
004 1180 002 sadalīt divās atsevišķās telpu grupās, piešķirot tām pastāvīgas adreses –
GRIEZES IELA 21A-1, SALASPILS PILSĒTA, SALASPILS NOVADS un GRIEZES
IELA 21A-2, SALASPILS PILSĒTA, SALASPILS NOVADS”
3. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu nekustamā īpašuma Griezes ielā 21, Salaspilī,
Salaspils novadā kopīpašniekiem – SIA „L.I.V.A.” (Maskavas iela 297, Rīga, LV-1063),
Ārija Olande (Griezes iela 21, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169), Anitai Rasumai
(Griezes iela 21, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169), Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālās nodaļas Kadastra birojam un Adrešu reģistram.
44.§
Ziņu anulēšana par Vasily Yaroslavtsev deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Vasily Yaroslavtsev, deklarēto dzīvesvietu Nometņu ielā 50 – 11,
Salaspilī, Salaspils novadā.
45.§
Ziņu anulēšana par Inetas Štālmanes, Andra Štālmaņa, Evoletas Štālmanes un
Kristiana Everta Štālmaņa deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Inetas Štālmanes, Andra Štālmaņa, Evoletas Štālmanes, Kristiana Everta
Štālmaņa deklarēto dzīvesvietu Dienvidu ielā 7 k-3 - 23, Salaspilī, Salaspils nov.
46.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Aconē, Granīta ielā 31/1.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, Aconē, Granīta ielā 31/1.
47.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspilī, Līvzemes
ielā 25, garāža Nr.156.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspilī, Līvzemes ielā 25,
garāža Nr.156.
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48.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Meldru iela 30.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspilī,
Meldru iela 30.
49.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Mežezeri, Ķirbju ielā 72.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, Mežezeri, Ķirbju iela 72.
50.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, d/s „Dzintars Nr.36”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, d/s „Dzintars Nr.36”.
51.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, d/s „Lakstīgala Nr.32”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, d/s „Lakstīgala Nr.32”.
52.§
Par Salaspils novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
1. Ievēlēt Žannu Maļinovsku, personas kods 210466-12954, ar 2010.gada 1.oktobri par
Salaspils novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
2. Ievēlēt Inesi Rūtiņu, personas kods 131259-11012, ar 2010.gada 1.oktobri par Salaspils
novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
53.§
Par domes lēmuma „Par Saistošo noteikumu Nr. 31/2010 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta” apstiprināšanu” atcelšanu.
Š.g. 8.septembra dome pieņēma lēmumu „Par Saistošo noteikumu Nr. 31/2010
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta”
apstiprināšanu”. Pēc lēmuma projekta sagatavošanas izskatīšanai domes sēdē 07.09.2010.
no licencētās makšķerēšanas organizētāja biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” tika
saņemts „Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta”
variants, kurā atsevišķas normas atšķiras no iepriekš iesniegtā varianta daļā par licencētās
makšķerēšanas noteikumiem.
Bez tam, apstiprinātajos saistošajos noteikumos starp personām, kurām ir tiesības saņemt
makšķerēšanas licenci ar atlaidi vai bez maksas, makšķerēšanai publiskos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, nav iekļauti ūdenstilpju krastu zemju īpašnieku ģimenes
locekļi.

8.

Lai novērstu Saistošos noteikumos Nr. 31/2010 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta” pieļautās neprecizitātes, atklāti
balsojot ar 17 balsīm par (visi klātesošie deputāti), pret nav, atturas nav, nolemj:
1.
Atcelt domes lēmumu„Par Saistošo noteikumu Nr. 31/2010 “Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES aizsprosta” apstiprināšanu” (prot. Nr.
23, 4.§).
2.
Nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
54.§
Par pašvaldības telpu iznomāšanu biedrībai „Salaspils Ašihara-Karatē klubs”.
1. Iznomāt biedrībai „Salaspils Ašihara-Karatē klubs” pašvaldībai piederošās telpas Rīgas
ielā 30, Salaspilī 97 kv.m. uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par 1.punktā norādīto telpu nomu ir Ls 1,00 + PVN par 1.kv.m.
3. Noteikt, ka nomnieks pastāvīgi norēķinās par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem ar šo pakalpojumu sniedzējiem.
4. Atļaut biedrībai veikt nomā nodoto telpu pārplānošanu un pārbūvi par saviem
līdzekļiem.
5. Noteikt, ka telpu pārplānošanas un pārbūves laikā, bet ne ilgāk kā līdz 31.01.2011.
nomnieks tiek atbrīvots no šī lēmuma 2. punktā noteiktās nomas maksas.
6. Uzdot domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam nodrošināt nomas līguma noslēgšanu
atbilstoši šim lēmumam.
55.§
Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt ceļa zīmju izvietojuma shēmu Skolas ielā 13. (shēma pielikumā Nr.34).
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 Skolas ielā 13, Salaspilī dzīvokļu
īpašnieku līdzekļiem.
56.§
Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
I.Obeļjanovai ir nosūtīts uzaicinājums uz Domes sēdi, taču uzaicinātā persona nav
ieradusies.
R.Čudars ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un uzaicināt I.Obeļjanovu uz nākošo domes
sēdi.
Deputāti piekrīt jautājuma atlikšanai.
57.§
Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
1. Pagarināt Judītei Ramkai dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 6, Salaspilī īres termiņu uz
6 mēnešiem no 01.08.2009.līdz 01.08.2010. līdz 31.01.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam:
1) slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu īres termiņa
pagarinājuma laikā;
2) parakstīt vienošanos pie Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām,
atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
8.

58.§
Par īres termiņa pagarināšanu Svetlanai Sošņikovai.
1. Pagarināt Svetlanai Sošņikovai ( ģim. sast. – 2 cilv. – īrniece, dēls) dzīvojamo telpu
Raiņa ielā 17a – 24, Salaspilī, īres termiņu uz 6 mēnešiem no 01.08.2010. līdz 31.01.2011.
2. Anulēt ziņas par Nikolaja Meņšikova, pers.kods 030564-14653, deklarēto dzīvesvietu
Raiņa ielā 17a-24, Salaspilī, Salaspils novadā.
3. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
59.§
Par īres termiņa pagarināšanu Ludmilai Reinikai.
1. Pagarināt Ludmilai Reinikai, pers. kods 220588-12958,( ģim. sast. – 2 cilv. – īrniece,
dēls) dzīvojamo telpu Raiņa ielā 17a – 17, Salaspilī uz laiku no 02.09.2010. līdz
01.03.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
60.§
Par īres termiņa pagarināšanu Nikolajam Reinikam.
1. Pagarināt Nikolajam Reinikam ( ģim. sast. – 1 cilv. – īrnieks) dzīvojamo telpu Raiņa
ielā 17a – 9, Salaspilī īres termiņu uz 1 gadu no 01.08.2010. līdz 31.07.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
61.§
Par iepirkuma procedūras “Mobilās (izbraukuma) zupas virtuves pakalpojuma
pirkšana” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Mobilās (izbraukuma) zupas virtuves pakalpojuma
pirkšana” (identifikācijas Nr. SND 2010/54), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju (pielikums
Nr.35).
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētāja – Līga Bogdāne
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Laura Puķe.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
Sēdes slēgtā daļa
62.§
Par Signes Avotiņas iesnieguma izskatīšanu.
1. Nosūtīt Sociālajam denestam Signes Avotiņas iesniegumu kopā ar lietā esošiem
dokumentiem atkārtotai 05.08.2010. iesnieguma izskatīšanai.
2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai nodrošināt pilnas informācijas iegūšanu no valsts
institūcijām par S.Avotiņas ieņēmumiem 2009.gadā un sadalījumu par ieņēmumu avotiem.
63.§
Par Zojas Masļukas iesnieguma izskatīšanu.

8.

Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 17.08.2010. lēmumu Nr. 3-52/2049 „Par
sociālo palīdzību”.
64.§
Par Normunda Dubkova iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 10.08.2010. lēmumu Nr. 3-52/1942 „Par
sociālo palīdzību” 3.punktu.

Sēdi slēdz plkst. 17:23

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 01.10.2010.

8.

R.Čudars

Ž.Maļinovska

