Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.14
Salaspilī,

2010. gada 30.jūnijā

1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.19/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. 20/2010 „Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu
un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
5. Par iepirkuma procedūras “Vienotas centralizētas finanšu un resursu vadības sistēmas
iegāde un ieviešana Salaspils novada domē” izsludināšanu.
6. Par iepirkuma procedūras “Ceru ielas Salaspilī II posma izbūve” izsludināšanu.
7. Par iepirkuma procedūras „Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana” izsludināšanu
8. Par grozījumiem domes lēmumā ”Par Salaspils novada Attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu”
9. Par grozījumiem domes lēmumā „Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Raiņa ielā
17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegšanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumam”
10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jurijam Lukašenokam.
11. Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
12. Par īres termiņa pagarināšanu Anželai Stefankovai.
13. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 26.05.2010. lēmumā “Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu Olgai Gusakai”.
14. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 10.06.2009. lēmumā „Par VAS
„LATVIJAS VALSTS CEĻI” iesnieguma izskatīšanu”.
15. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanas procesa izbeigšanu.
16. Par Salaspils novada domes 13.05.2009. lēmuma „Par zemesgabala Ķīmiķu ielā 11,
Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu privatizācijai” atcelšanu un privatizācijas izbeigšanu.
17. Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 947/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Laurim Sičovam, proporcionāli viņa īpašumā
esošai ēkas domājamai daļai.
18. Par zemesgabala Nometņu ielā 38, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 405/52125
domājamās daļas atsavināšanu par labu Andai Vectēvai, proporcionāli viņas īpašumā
esošai ēkas domājamai daļai.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Miera iela 26, Salaspilī,
Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
20. Par zemesgabalu Institūta ielā, Salaspilī, un Priežu ielā, Salaspilī, nodošanu zemes
reformas pabeigšanai un iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
21. Ziņu anulēšana par Igora Leitendorfa deklarēto dzīvesvietu.
22. Par Žannas Karasevas iesnieguma izskatīšanu
23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Saurieši, Vaiņagu ceļš 13.
24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „Iksi – 2”.
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Apogu ielā 20.
26. Par Margaritas Slūkas iesnieguma izskatīšanu

3.

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „d/s Dole dks Nr.242”.
28. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Staņislavam Kosteckim.
29. Par iepirkuma procedūras “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērniem ar garīga un fiziska rakstura veselības traucējumiem” izsludināšanu
30. Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Rotaļu laukumu izbūve Skolas ielā un
Saulkalnē”” izsludināšanu.
31. Par zemesgabala „Tilderi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
32. Par zemesgabala Miera ielā 2A, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā iznomāšanu.
33. Par saistošo noteikumu Nr.21/2010.„Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
34. Par domes lēmumu par deputātu ievēlēšanu domes izveidotajās pastāvīgajās komitejās
atcelšanu.
35. Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.
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PROTOKOLS
Salaspilī,

Nr.14

2010. gada 30.jūnijā

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 ”Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
5. Par iepirkuma procedūras “Vienotas centralizētas finanšu un resursu vadības sistēmas
iegāde un ieviešana Salaspils novada domē” izsludināšanu.
6. Par iepirkuma procedūras “Ceru ielas Salaspilī II posma izbūve” izsludināšanu.
7. Par iepirkuma procedūras „Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana” izsludināšanu.
8. Par grozījumiem domes lēmumā ”Par Salaspils novada Attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu”.
9. Par grozījumiem domes lēmumā „Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Raiņa ielā
17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegšanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumam”.
10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jurijam Lukašenokam.
11. Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
12. Par īres termiņa pagarināšanu Anželai Stefankovai.
13. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 26.05.2010. lēmumā “Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu Olgai Gusakai”.
14. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 10.06.2009. lēmumā „Par VAS
„LATVIJAS VALSTS CEĻI” iesnieguma izskatīšanu”.
15. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanas procesa izbeigšanu.
16. Par Salaspils novada domes 13.05.2009. lēmuma „Par zemesgabala Ķīmiķu ielā 11,
Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu privatizācijai” atcelšanu un privatizācijas izbeigšanu.
17. Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 947/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Laurim Sičovam, proporcionāli viņa īpašumā
esošai ēkas domājamai daļai.
18. Par zemesgabala Nometņu ielā 38, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 405/52125
domājamās daļas atsavināšanu par labu Andai Vectēvai, proporcionāli viņas īpašumā
esošai ēkas domājamai daļai.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Miera iela 26, Salaspilī,
Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
20. Par zemesgabalu Institūta ielā, Salaspilī, un Priežu ielā, Salaspilī, nodošanu zemes
reformas pabeigšanai un iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

21. Ziņu anulēšana par Igora Leitendorfa deklarēto dzīvesvietu.
22. Par Žannas Karasevas iesnieguma izskatīšanu.
23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Saurieši, Vaiņagu ceļš 13.
24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „Iksi – 2”.
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Apogu ielā 20.
26. Par Margaritas Slūkas iesnieguma izskatīšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – Z.Rimša, L.Fedorkova, K.Brunovskis, V.Circenis, Ē.Miķelsons,
S.Pivore, J.Putniņš, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, J.Rižkova, V.Kalniņa, G.Volodins,
V.Upmane, A.Svilāns; M.Caune,
Izpilddirektors A.Jaunkalns, padomniece juridiskos jautājumos Ie.Miļūna.
Sēdē nepiedalās – M.Rogals (izbraucis ārzemēs)
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „d/s Dole dks Nr.242”.
- Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Staņislavam Kosteckim.
- Par iepirkuma procedūras “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērniem ar garīga un fiziska rakstura veselības traucējumiem” izsludināšanu.
- Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Rotaļu laukumu izbūve Skolas ielā un
Saulkalnē”” izsludināšanu.
- Par zemesgabala „Tilderi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
- Par zemesgabala Miera ielā 2A, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā iznomāšanu.
- Par saistošo noteikumu „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
- Par domes lēmumu par deputātu ievēlēšanu domes izveidotajās pastāvīgajās komitejās
atcelšanu.
- Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.
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.

8.

1. Apmaksāt Ls 300,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Sportistu atbalstīšana (sporta koncepcija)”, kods 2279 – līdzfinansējums Salaspils Frisbija
klubam dalībai sacensībās.
2. Izmaksāt Ls 113,- no Atsevišķu izglītības pasākumu finansējuma sadaļas „Pašvaldības
iestāžu darbinieku apmācība 2010.gadā”, kods 1223 – mācību maksas kompensēšana 30%
apmērā PII Jāņtārpiņš pirmsskolas skolotājai Edītei Fiļimonovai.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.19/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada budžets” (pielikums Nr.1).
4.§
Par saistošo noteikumu Nr. 20/2010 „Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt klātpievienotos saistošos noteikumus Nr.20/2010 ”Salaspils novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumi”(pielikums Nr.2).
2. Noteikt, ka 1. punktā norādītie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. pantā noteiktā kārtībā.
5.§
Par iepirkuma procedūras “Vienotas centralizētas finanšu un resursu vadības
sistēmas iegāde un ieviešana Salaspils novada domē” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Vienotas centralizētas finanšu un resursu vadības
sistēmas iegāde un ieviešana Salaspils novada domē” (identifikācijas Nr. SND 2010/36),
saskaņā ar iepirkuma specifikāciju un Pretendentam izvirzītajām prasībām (pielikums
Nr.3).
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Vasilijs Gelahs;
- komisijas locekļi – Nadežda Veide, Aivars Lavrinovičs.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
6.§
Par iepirkuma procedūras “Ceru ielas Salaspilī II posma izbūve” izsludināšanu.
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Ceru ielas Salaspilī II posma izbūve” (identifikācijas
Nr. SND 2010/35), saskaņā ar SIA „Tomus” izstrādāto tehnisko projektu „Ceru ielas, lietus
ūdens kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve posmā no Smilšu ielas līdz Griezes ielai
Salaspils pilsētā”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Jānis Līcis;
- komisijas locekļi – Zoja Rimša, Genādijs Volodins.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
4. Pirms iepirkuma procedūras noslēguma informēt domes Finanšu komiteju par
iespējamiem iepirkuma rezultātiem.
7.§
8.

Par iepirkuma procedūras „Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana” izsludināšanu
1. Izsludināt iepirkumu “Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana un
izplatīšana“ identifikācijas Nr. SND 2010/37, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu.
2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Lolita Trukšāne,
komisijas locekļi Laura Puķe, Ansis Grantiņš, Andrejs Svilāns, Aleksandrs Prutkovs
sekretāre Inese Apine.
8.§
Par grozījumiem domes lēmumā ”Par Salaspils novada Attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu”
1. Izdarīt šādus grozījumus ar domes lēmuma „Par Salaspils novada Attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu” 6.punktu apstiprinātās Salaspils novada Attīstības programmas 2011.2017. gadam izstrādes Infrastruktūras attīstības darba grupas personālsastāvā (pielikuma
Nr.3 pirmā daļa);
1.1.izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:
„ 1. Juris Putniņš – Salaspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Darba grupas
vadītājs”;
1.2. papildināt otro punktu aiz vārda „…priekšsēdētāja”, ievietot vārdu „otrā”
2. Izdarīt šādu grozījumu ar domes lēmuma „Par Salaspils novada Attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu” 6.punktu apstiprinātās Salaspils novada Attīstības programmas 2011.2017. gadam izstrādes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumos darba grupas
personālsastāva redakcijā (pielikuma Nr. 3 otrā daļa) - 1.punktā aiz vārda
„…priekšsēdētāja” ievietot vārdu „otrā”.
9.§
Par grozījumiem domes lēmumā „Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Raiņa
ielā 17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegšanu
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam”
1. Izdarīt 19.03.2010. domes lēmumā „Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Raiņa
ielā 17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegšanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumam” šādus grozījumus:
1.1.aizstāt lēmuma 1. punktā ciparus „44 699,39” ar cipariem – „41 155,42”;
1.2. papildināt lēmuma 1. punktu (teksta beigās) ar vārdiem „paredzot projekta
priekšfinansējumu 2010. gada Salaspils novada domes budžetā”;
1.3.izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Nodrošināt Salaspils novada domes līdzfinansējumu projektam „Sociālās dzīvojamās
mājas Raiņa ielā 17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Ls
10 288,86 apmērā un finansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām (kanalizācijas
izveidei dušu priekštelpā, sienu un griestu renovācijai pēc ventilācijas izveides dušu telpās
un citiem darbiem, kas tieši saistīti ar veiktajiem renovācijas un tehnisko instalāciju
atjaunošanas darbiem (piemēram, jumtiņa izbūve virs ieejas durvīm, lietus ūdens
kanalizācijas veidgabalu veidošana pēc ārsienu siltināšanas utml.) atbilstoši ēkas
vienkāršotās renovācijas projektam) Ls 3 543,97 apmērā, paredzot finansējumu 2010. gada
Salaspils novada domes budžetā.”.
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2. Uzdot domes administrācijas Attīstības daļai nodrošināt PIV veidlapas un tās pielikumu
precizēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras
lēmumu Nr. 9.2-1.1/2539SF „Par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma
apstiprināšanu ar nosacījumu”, un precizētā PIV un ar to saistīto dokumentu iesniegšanu
Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai līdz 05.07.2010.
10.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jurijam Lukašenokam.
1. Izīrēt Jurijam Lukašenokam dzīvojamo telpu Miera ielā 16k.7, Salaspilī.
2. Izslēgt Juriju Lukašenoku no pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas uzskaites reģistra.
3. Uzdot domes izpilddirektoram Andrejam Jaunkalnam noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu
laiku.
11.§
Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
1. Pagarināt Olgai Sadvakasovai dzīvojamo telpu īres termiņu Sociālās palīdzības namā
Salaspilī, Raiņa ielā 17a uz 6 mēnešiem- no 20.06.2010. līdz 19.12.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1.punktam un
noslēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda nomaksas termiņiem līguma
pagarinājuma termiņā.
12.§
Par īres termiņa pagarināšanu Anželai Stefankovai.
1. Pagarināt Anželai Stefankovai dzīvojamo telpu īres termiņu Sociālās palīdzības namā
Salaspilī, Skolas ielā 7 uz 1 gadu no 20.06.2010. līdz 19.06.2011.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam parakstīt vienošanos pie
Dzīvojamo telpu īres līguma par īres termiņa izmaiņām, atbilstoši šī lēmuma 1. punktam.
13.§
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 26.05.2010. lēmumā “Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu Olgai Gusakai”.
Izdarīt grozījumus Salaspils novada domes 26.05.2010. lēmumā “Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu Olgai Gusakai” (prot.Nr.12,19.§):
- 1. punktā aizstāt tekstu “…dzīvojamo telpu Salaspilī, Skolas ielā 7-427…” ar tekstu
“…dzīvojamo telpu Salaspilī, Skolas ielā 7-434…”.
Pārējais lēmuma teksts paliek nemainīgs.
14.§
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 10.06.2009. lēmumā „Par VAS
„LATVIJAS VALSTS CEĻI” iesnieguma izskatīšanu”.
1. Izdarīt grozījumus Salaspils novada domes 10.06.2009. lēmumā „Par VAS „Latvijas
valsts ceļi” iesnieguma izskatīšanu” (Prot.Nr.16, 12.§) 1.punktā un teksta „…līdz
01.07.2010.” vietā ierakstīt tekstu „…līdz 01.07.2011.”;
2. Noteikt, ka pārējie līguma punkti paliek nemainīgi;
3. Uzdot Salapils novada domes izpilddirektoram A.Jaunkalnam 1 (viena) mēneša laikā
sagatavot grozījumus 27.07.2009. Zemes nomas līgumā Nr.594, atbilstoši šī lēmuma
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1.punktam un izmaiņām normatīvajos aktos, kas reglamentē pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma iznomāšanu;
4. Administratīvai daļai lēmumu nosūtīt iesniedzējam – VAS „Latvijas valsts ceļi”
(Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050).
15.§
Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanas procesa izbeigšanu.
1. Atcelt Salaspils novada domes 11.11.2009. lēmumu „Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma
„Akmentiņi”, Salaspils lauku teritorijā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai” (Prot. Nr.30,
17.§);
2. Atcelt Salaspils novada domes 10.02.2010. lēmumu „Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma
„Akmentiņi”, Salaspils l.t., Salaspils novadā izsoles noteikumu un izsoles izmaksu apstiprināšanu”
(Prot.Nr.3, 30.§);
3. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu zemesgabala “Akmentiņi”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā īpašniekam – Zigurdam Freimanim.
16.§
Par Salaspils novada domes 13.05.2009. lēmuma „Par zemesgabala Ķīmiķu ielā 11,
Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu privatizācijai” atcelšanu un privatizācijas
izbeigšanu.
Atcelt Salaspils novada domes 13.05.2009. lēmumu „Par zemesgabala Ķīmiķu ielā 11,
Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu privatizācijai”.
Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

17.§
Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 947/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Laurim Sičovam, proporcionāli viņa
īpašumā esošai ēkas domājamai daļai.
1. Atsavināt LAURIM SIČOVAM 947/17361 domājamo daļu no 1710m2 liela zemesgabala
Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 004 1188, atbilstoši
zemesgabala kopīpašnieka īpašumā esošai ēkas domājamai daļai;
2. Noteikt, ka 1710 m2 liela zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā
kopēja vērtība ir Ls 13 000,- (trīspadsmit tūkstoši latu). Ņemot vērā izdevumus, kas radušies pie
zemesgabala novērtēšanas, atsavināmās daļas cena sastāda – Ls 833.93 (astoņi simti trīsdesmit trīs
lati un 93 santīmi);
Atsavināšanas cena ir spēkā 4 mēnešus no šī lēmuma pieņemšanas dienas;
3. Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļai nosūtīt Laurim Sičovam atsavināšanas
paziņojumu, iekļaujot tajā šādas normas –
-) atsavināšanas cena – Ls 833.93 (astoņi simti trīsdesmit trīs lati un 93 santīmi);
-) 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.
4. Pozitīvas atbildes gadījumā noslēgt ar Lauri Sičovu pirkuma līgumu, atbilstoši
zemesgabala kopīpašnieka īpašumā esošai ēkas domājamai daļai, par zemesgabala
Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā, kad. Nr.8011 004 1188, pārdošanu.
5. Noteikt, ka Atsavināšanas paziņojumu un Pirkuma līgumu Salaspils novada domes
vārdā paraksta domes izpilddirektors A.Jaunkalns.
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18.§
Par zemesgabala Nometņu ielā 38, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 405/52125
domājamās daļas atsavināšanu par labu Andai Vectēvai, proporcionāli viņas īpašumā
esošai ēkas domājamai daļai.
1. Atsavināt ANDAI VECTĒVAI 405/52125 domājamo daļu no 4682m2 liela zemesgabala
Nometņu ielā 38, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 004 1193, atbilstoši
zemesgabala kopīpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai daļai;
2. Noteikt, ka Salaspils novada domei īpašumā esošai 405/52125 zemesgabala Nometņu ielā 38,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā kopēja vērtība ir Ls 31 200,- (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti
latu). Ņemot vērā izdevumus, kas radušies pie zemesgabala novērtēšanas, atsavināmās daļas cena
sastāda – Ls 371.95 (trīs simti septiņdesmit viens lats un 95 santīmi);
Atsavināšanas cena ir spēkā 4 mēnešus no šī lēmuma pieņemšanas dienas;
3. Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļai nosūtīt Andas Vectēvas pilnvarotai personai
Vijai Stepičevai atsavināšanas paziņojumu, iekļaujot tajā šādas normas –
-) atsavināšanas cena – Ls 371.95 (trīs simti septiņdesmit viens lats un 95 santīmi);
-) 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.
4. Pozitīvas atbildes gadījumā noslēgt ar Andas Vectēvas pilnvarotu personu Viju Stepičevu
pirkuma līgumu, atbilstoši zemesgabala kopīpašnieces īpašumā esošai ēkas domājamai
daļai, par zemesgabala Nometņu ielā 38, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā, kad. Nr.8011
004 1193, pārdošanu.
5. Noteikt, ka Atsavināšanas paziņojumu un Pirkuma līgumu Salaspils novada domes
vārdā paraksta domes izpilddirektors A.Jaunkalns.

19.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Miera iela 26, Salaspilī,
Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
1. Apstiprināt SIA “Ģeodēzija” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Miera iela 26, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr. 80110030202.
2. Piekrist sadalīt Ilzei Beļskai piederošo nekustamo īpašumu Miera iela 26, Salaspilī,
Salaspils novadā, ar kadastra Nr. 80110030202, divos zemes gabalos:
a. zemes gabalu “1” (pēc zemes ierīcības projekta) 0.6421 ha platībā, izveidojot kā
patstāvīgu īpašuma objektu, nemainot esošo zemes lietošanas mērķi un adresi.
Noteikt zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
• 110909-0.6421ha;
• 12080101- 0.0095ha;
• 12010201- 0.273ha;
• 120103- 0.0086ha;
• 120101- 0.0708ha;
• 120401- 0.0827ha.
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b. zemes gabalu “2” (pēc zemes ierīcības projekta) 2.0 ha platībā, izveidojot kā patstāvīgu
īpašuma objektu un piešķirot jaunu adresi: Miera iela 26B, Salaspils pagasts, Salaspils
novads.
Saskaņā ar MK 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 un NĪ lietošanas mērķu klasifikatoru
zemes gabalam noteikt galveno zemes lietošanas mērķi – 0601- individuālo dzīvojamo
māju apbūve. Noteikt zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
• 110909- 2.0ha;
• 12080101- 0.0012ha;
• 12010201- 0.0763ha;
• 120101- 0.1233ha;
• 12050601- 0.0752ha;
• 12050601- 0.0521ha;
• 120502- 0.0373ha;
• 120502- 0.0015ha;
• 120401- 0.0214ha;
• 120401- 0.1156ha;
• 12080101- 0.0357ha.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam, VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļai
un Adrešu reģistram.
20.§
Par zemesgabalu Institūta ielā, Salaspilī, un Priežu ielā, Salaspilī, nodošanu zemes
reformas pabeigšanai un iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80110020531 un 80110020532
izmantojamas zemes reformas pabeigšanai..
21.§
Ziņu anulēšana par Igora Leitendorfa deklarēto dzīvesvietu.
Anulēt ziņas par Igora Leitendorfa, deklarēto dzīvesvietu „Acone3”, Salaspils pag.,
Salaspils nov”.
22.§
Par Žannas Karasevas iesnieguma izskatīšanu
1. Piekrist Žannas Karasevas vēlmei ieguldīt personīgos līdzekļus pašvaldības dzīvokļa
Nr. 4, Gaismas ielā 5, Salaspilī remontā, kas saistās ar dzīvokļa ieejas durvju nomaiņu.
2. Noteikt, ka pašvaldības kompensācijas summa par 1. punktā norādīto remonta darbu
veikšanu tiks aprēķināta, pamatojoties uz adresātes iesniegto atskaiti ar tai pievienotajiem
izdevumus apliecinošajiem dokumentiem un komisijas sagatavoto gala slēdzienu,
nepārsniedzot Tehniskās daļas speciālistu aprēķinātam remontdarbiem nepieciešamo
materiālu izmaksām.
3. Administratīvajai daļai nosūtīt lēmumu adresātei.
23.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, Saurieši, Vaiņagu ceļš 13.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, Saurieši, Vaiņagu ceļā 13.
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24.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Salaspils
novadā, Salaspils pagastā, „Iksi – 2”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, „Iksi – 2”.
25.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspilī, Apogu ielā 20.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspilī,
Apogu ielā 20.

R.Čudars izsludina sēdes slēgto daļu.
26.§
Par Margaritas Slūkas iesnieguma izskatīšanu
atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 27.04.2010. lēmuma Nr. 3-52/1023 „Par
sociālo palīdzību” 5.punktu.
Sēdes slēgtās daļas beigas.
27.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā,
Salaspils pagastā, „d/s Dole dks Nr.242”.
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils novadā, Salaspils
pagastā, „d/s Dole dks Nr.242”.
28.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Staņislavam Kosteckim.
1. Izīrēt Staņislavam Kosteckim dzīvojamo telpu Salaspilī, Skolas ielā 7 uz 3 mēnešiem
līdz 29.09.2010.
2. Uzdot Sociālās palīdzības nama pārvaldniekam D.Kancevičam slēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
29.§
Par iepirkuma procedūras “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērniem ar garīga un fiziska rakstura veselības traucējumiem”
izsludināšanu
1. Izsludināt iepirkuma procedūru “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērniem ar garīga un fiziska rakstura veselības traucējumiem”.
2. Apstiprināt iepirkuma tehnisko specifikāciju;
3. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāva:
- komisijas priekšsēdētājs: Zoja Rimša
- komisijas locekļi: Marina Ozoliņa, Laura Puķe.
4. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
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30.§
Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Rotaļu laukumu izbūve Skolas ielā un
Saulkalnē”” izsludināšanu.
1. Izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru “Rotaļu laukumu izbūve Skolas ielā un
Saulkalnē” (identifikācijas Nr. SND 2010/38), saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ansis Grantiņš
- komisijas locekļi – Laura Puķe, Ojārs Kramiņš.
3. Iecelt par atbildīgo sekretāri Inesi Apini.
31.§
Par zemesgabala „Tilderi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
Nodot nomā daļu no 10.85 ha liela zemesgabala „Tilderi”, Salaspils pagastā, Salaspils
novadā.
32.§
Par zemesgabala Miera ielā 2A, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā iznomāšanu.
Nodot nomā uz 5 gadiem 9866 m2 lielu zemesgabalu Miera ielā 2A, Salaspils pilsētā,
Salaspils novadā.
33.§
Par saistošo noteikumu Nr.21/2010.„Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 21/2010 “Grozījumi Salaspils novada pašvaldības
2009.gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums”.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumu Nr.21/2010 stājas spēkā kārtībā, kāda ir noteikta likuma
“Par pašvaldībām” 24.panta 2. daļā.
34.
Par domes lēmumu par deputātu ievēlēšanu domes izveidotajās pastāvīgajās
komitejās atcelšanu.
1. Atcelt šādus domes 15.07.2009. lēmumus:
1.1. Par finanšu komitejas ievēlēšanu (prot. Nr. 19, 2.§);
1.2. Par Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes jautājumu komitejas ievēlēšanu (prot.
Nr. 19., 3.§);
1.3. Par izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas ievēlēšanu” (prot. Nr. 19,
4.§);
1.4. Par Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas ievēlēšanu (prot. Nr. 19,5.§);
1.5. Par Sabiedrības integrācijas veicināšanas komitejas ievēlēšanu (prot. Nr. 19, 6.§);
1.6. Par Dzīvokļu saimniecības komitejas ievēlēšanu (prot. Nr. 19, 7.§);
1.7. Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komitejas ievēlēšanu (prot. Nr. 19,
8.§).
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2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc domes lēmumu pieņemšanas par 1. punktā
minēto pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.
35.§
Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.
1. Par Finanšu komitejas sastāvu.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus, ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā:
- Raimonds Čudars;
- Olga Pāvulīte;
- Valdis Circenis;
- Juris Putniņš;
- Zoja Rimša;
- Malda Caune;
- Ludmila Fedorkova.
2. Par Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sastāvu.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus, ievēlēt Ekonomiskās un teritoriālās attīstības
komiteju šādā sastāvā:
- Andrejs Svilāns;
- Valdis Circenis;
- Zoja Rimša;
- Vita Upmane;
- Genādijs Volodins;
- Juris Putniņš;
- Aleksandrs Prutkovs.
3. Par Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejas sastāvu.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus, ievēlēt Sociālās aizsardzības un veselības
aprūpes komiteju šādā sastāvā:
- Aleksandrs Prutkovs;
- Vera Kalnniņa;
- Silvija Pivore;
- Zoja Rimša;
- Jadviga Rižkova;
- Andrejs Svilāns;
- Vita Upmane.
4. Par Izglītības, kultūras, sporta un jaumatnes lietu komitejas sastāvu.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus, ievēlēt Izglītības, kultūras, sporta un
jaumatnes lietu komiteju šādā sastāvā:
- Vera Kalniņa;
- Silvija Pivore;
- Ēriks Miķelsons;
- Jadviga Rižkova;
- Juris Putniņš;
- Malda Caune;
- Raimonds Čudars.
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5. Par Dzīvokļu saimniecības komitejas sastāvu.
Ievēlēt Dzīvokļu saimniecības komiteju šādā sastāvā:
- Olga Pāvulīte;
- Raimonds Čudars;
- Silvija Pivore;
- Aleksandrs Prutkovs;
- Malda Caune;
- Mihails Rogals;
- Kaspars Brunovskis.

Sēdi slēdz plkst. 17.30

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 01.07.2010.
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R.Čudars

Ž.Maļinovska

Pielikums Nr.1
Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2010.gada 30.jūnijā
(prot.Nr.14, 3.§)
Saistošie noteikumi Nr.19/2010
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils novada domes 2010.gada
budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2).punktu,
46.panta pirmo un otro daļu
Izdarīt 2010.gada 13. janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2010 „“Salaspils novada domes
2010.gada budžets” šādus grozījumus:
1. Pārvirzīt Ls 5430,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz PII Atvasīte
budžetu, kods 2370 – Ls 500,-; kods 2361 – Ls 1100,-; kods 5232 – Ls 935,-; kods 2312 –
Ls 2665,-; kods 2362 – Ls 230,- inventāra iegādei jaunas grupu atvēršanai.
2. Pārvirzīt Ls 3075,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz PII Atvasīte
budžetu, kods 1119 – Ls 2478,-; kods 1210 – Ls 597,- - jaunās grupas pedagogu darba
algām no 1.septembra.
3. Pārvirzīt Ls 1814,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Remonti izglītības iestādēs” apakšsadaļas „Mēbeļu iegāde skolu dabaszinību kabinetiem”,
kods 5232 uz Salaspils 1.vidusskolas budžetu, kods 5232.
4. Pārvirzīt Ls 1814,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Remonti izglītības iestādēs” apakšsadaļas „Mēbeļu iegāde skolu dabaszinību kabinetiem”,
kods 5232 uz Salaspils 2.vidusskolas budžetu, kods 5232.
5. Pārvirzīt Ls 6631,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz PII Jāņtārpiņš
budžetu, kods 5239 – bērnu laukumu papildināšanai ar rotaļu aprīkojumu.
6. Pārvirzīt Ls 2418,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Atsevišķu
kultūras un sporta pasākumu finansējumu, kods 2269 – Ls 2044,-; kods 2279 – Ls 365,-;
2350 – Ls 9,- - operas izrādes „Karmena” translācijai Salaspils stadionā, Eiropas projekta
ietvaros.
7. Pārvirzīt Ls 1070,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Sociālā
palīdzības nama budžetu, kods 2243 – Ls 118,-; kods 2244 – Ls 952,- video novērošanas
sistēmas rekonstrukcijai.
8. Pārvirzīt Ls 146,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Atsevišķu
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izglītības pasākumu finansējumu, kods 2279 – cepurīšu ar Salaspils logo izgatavošana
vidusskolu absolventu sveikšanai.
9. Pārvirzīt Ls 1344,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Atsevišķu
kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļu „Līdzfinansējums nometņu
organizēšanai”, kods 2279 – Bērnu sporta skolas nometnes „Knipska” organizēšanai.
Atbildīgā par līdzekļu izlietojumu I.Znūtiņa.
10. Pārvirzīt Ls 162,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Mākslinieku un pašdarbnieku atbalstīšana (kultūras projekti)”, kods 2279 uz Daugavas
muzeja budžetu, kods 2121 – Ls 80,-; kods 2122 – Ls 82,-; D.Lasmanes un L.Vanagas
komandējumam uz Viļņu.
11. Pārvirzīt Komunālā dienesta budžeta ietvaros: Ls 278,- no koda 2350 uz kodu 5239;
12. Pārvirzīt PII Daugaviņa budžeta ietvaros: Ls 40,- no koda 2236 uz kodu 2279; Ls 20,no koda 2239 uz kodu 2279.
13. Pārvirzīt Ls 356,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
PII Daugaviņa budžetu, kods 2234 – darbinieku medicīniskās komisijas apmaksai.
14. Pārvirzīt Ls 500,- k.n.Enerģētiķis budžeta ietvaros no koda 1150 uz kodu 2279.
15. Pārvirzīt Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Autotransports”
ietvaros Ls 4931,- no koda 5250 uz kodu 2279 – tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas
rekonstrukcijai,
16. Pārvirzīt Ls 17463,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Centralizētās siltuma apgādes sistēmas rekonstrukcija (galvojums PSIA
Salaspils Siltums)”, kods 2279 uz sadaļu „Remonti izglītības iestādēs”, kods 2241 – grupu
un garderobes telpu remonts PII Atvasīte.
17. Pārvirzīt Administrācijas budžeta ietvaros Ls 259,- no koda 2312 (mazvērtīgais
inventārs) uz kodu 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) – krēsla iegādei.
18. Pārvirzīt Ls 2000,- budžeta sadaļas „Pašvaldības budžeta parāda darījumi” ietvaros no
koda 4110 uz kodu 2283 – pašvaldības parāda apkalpošanas izdevumi.
19. Pārvirzīt Ls 1803,- Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Salaspils novada svētki”, kods 2231 uz kodu 1150 – Ls 1632,-; kods 1210 – Ls
135,- ; kods 2249 – Ls 36,- - izdevumi novada svētku organizēšanai.
20. Pārvirzīt Ls 1306,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku nodrošināšana”, kods 2279 uz
k.n.Rīgava budžetu, kods 1147 – Ls 496,-; 1150 – Ls 557,-; kods 1210 – Ls 253-;–
atbildīgo pavadošo personu darba apmaksai.
21. Pārvirzīt Ls 204,- Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku nodrošināšana”, kods 2279 uz
kodu 1150 – Ls 164,-; kods 1210 – Ls 40,- mediķa darba apmaksai.
22. Pārvirzīt Ls 25,- no Reprezentācijas fonda, kods 2231 uz Salaspils mūzikas un mākslas
skolas budžetu, kods 2231 – skolas fasādes mozaīkas atklāšanas prezentācijas izdevumi.
23. Pārvirzīt Ls 600,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Remonti
izglītības iestādēs” no apakšsadaļas „Ugunsdzēsības signalizācijas projekta realizācija PII
Saulīte”, kods 2244 uz kodu 2279 – PII Atvasīte ugunsdzēsības apziņošanas sistēmas
projektēšanai.
24. Pārvirzīt PII Daugaviņa budžeta ietvaros Ls 300,- no koda 2311 uz kodu 2350.
25. Pārvirzīt k.n.Rīgava budžeta ietvaros Ls 1888,- no koda 1119 uz kodu 1141; Ls 980,no koda 1119 uz kodu 1142.
26. Pārvirzīt k.n.Enerģētiķis budžeta ietvaros Ls 210,- no koda 2236 uz kodu 2211.
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27. Pārvirzīt Ls 2878,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Pārējās
pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” ietvaros no apakšsadaļas
„Centralizētās siltuma apgādes sistēmas rekonstrukcija (galvojums PSIA Salaspils
Siltums)”, kods 2279 uz kodu 2241 – videonovērošanas telpas remonts un nojumes
ierīkošana virs rezerves ieejas pašvaldības policijā.
28. Pārvirzīt Ls 5263,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Centralizētās siltuma apgādes sistēmas rekonstrukcija (galvojums PSIA
Salaspils Siltums)”, kods 2279 uz sadaļu „Remonti izglītības iestādēs”, kods 2241 – lietus
ūdens sistēmas ierīkošanai un kāpņu margu ierīkošanai starp 1.un 2.stāvu PII Daugaviņa.
29. Pārvirzīt Ls 1113,- Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Salaspils novada svētki”, kods 2231 uz kodu 1142 – Ls 510,-; kods 1210 – Ls
123,-; kods 2269 – Ls 480,- - izdevumi novada svētku organizēšanai.
30. Pārvirzīt Ls 460,- no Atsevišķu kultūras un sporta pasākumu finansējuma sadaļas
„Līdzfinansējums nometņu organizēšanai”, kods 2279 uz Salaspils mūzikas un mākslas
skolas budžetu, kods 1119 – Ls 10,-; kods 1210 – Ls 90,-; kods 2279 – Ls 280,-; kods
2311 – Ls 80,- līdzfinansējums nometnes „Salaspils krāsas” organizēšanai.
31. Pārvirzīt Ls 68,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz sadaļu „Pārējā
vides aizsardzība”, kods 1227 – vasarā nodarbināto bērnu apdrošināšana pret nelaimes
gadījumiem.
32. Pārvirzīt Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas „Pārējās
pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” ietvaros Ls 189,- no
apakšsadaļas „Futbola laukumu pamatnes sagatavošanas darbi”, kods 2279 uz kodu 1147 –
Ls 80,-; uz kodu 1150 – Ls 75,- un uz kodu 1210 – Ls 34,- futbola laukumu projekta
noformēšana.
33. Pārvirzīt Administrācijas budžeta ietvaros Ls 176,- no koda 2312 (mazvērtīgais
inventārs) uz kodu 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) – darba vietas izveidošanai.
34. Pārvirzīt Bezdarbnieku nodarbinātībai paredzētā finansējuma ietvaros Ls 100,- no koda
2322 uz kodu 2279;
35. Pārvirzīt Speciālā budžeta sadaļas „Daugavas muzejs” ietvaros Ls 46,- no koda 2350
uz kodu 2279.
36. Pārvirzīt Ls 14153,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Autotransports” ietvaros no sadaļas „Skolas ielas renovācija”, kods 5250 uz kodu 2246 –
ceļa C7 uz Bajāriem asfaltbetona seguma atjaunošanai.
37. Pārvirzīt Ls 19011,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Autotransports” ietvaros no sadaļas „Skolas ielas renovācija”, kods 5250 uz kodu 5250 –
Kalnu un Kļavu ielas rekonstrukcijai.
38. Pārvirzīt Ls 1200,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
Administrācijas budžetu, kods 5238 – datora iegādei Attīstības daļā.
39. Pārvirzīt Ls 3800,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Salaspils
Būvvaldes budžetu, kods 5238 – divu datoru iegādei.
40. Pārvirzīt Ls 176,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Salaspils
2.vidusskolas budžetu, kods 2121 – Ls 96,-; kods 2122 – Ls 80,- dienas naudas apmaksai
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30% apmērā un ceļa izdevumu segšanai skolotājām Jeļenai Uvarovai un Olgai Smirnovai
dalībnieku pavadīšanai uz jauniešu nometni Polijā, no 26.06 – 4.07.2010.
41. Pārvirzīt Ls 600,- no Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma sadaļas
„Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības” apakšsadaļas
„Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz Komunālā
dienesta budžetu, kods 2350 – Ls 377,-; kods 1147 – Ls 180,-; kods 1210 – Ls 43,- k.n.
Enerģētiķis kāpņu remontam.
42. Pārvirzīt Ls 1000,- Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējuma ietvaros no
sadaļas „Pārējās pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbības”
apakšsadaļas „Dažādu projektu (t.sk. Eiropas savienības) līdzfinansējums”, kods 2279 uz
sadaļu „Autotransports”, kods 2279 – Skolas ielas projekta tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrādei par satiksmes drošību.
43. Atzīt 2010.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.17/2010 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.1/2010 „Salaspils novada domes 2010.gada budžets” 29.punktu par spēkā
neesošu.
44. Apstiprināt Salaspils novada domes budžeta 2010.gadam ieņēmumus 10315984,- , latu
apmērā, ar pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 01.janvāri Ls 564996,-, tai
skaitā:
1) Apstiprināt papildus ieņēmumus Ls 2505,- apmērā budžeta sadaļā „Maksas
pakalpojumi – Vasaras nometnes”;
2) Apstiprināt papildus ieņēmumus Ls 763,- apmērā budžeta sadaļā „Procentu ieņēmumi
par noguldījumiem depozītā”;
45. Apstiprināt Salaspils novada domes budžeta 2010.gadam izdevumus 10880980,- , latu
apmērā, tai skaitā:
1) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 720,- apmērā Atsevišķu kultūras un sporta
pasākumu finansējuma sadaļā „Līdzfinansējums nometņu organizēšanai”, kods 2279 –
vecāku iemaksas Bērnu Salaspils futbola kluba „Salaspils” nometnes organizēšanai;
2) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 320,- apmērā Atsevišķu kultūras un sporta
pasākumu finansējuma sadaļā „Līdzfinansējums nometņu organizēšanai”, kods 2279 –
vecāku iemaksas biedrības „Salaspils futbola centrs” nometnes organizēšanai;
3) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 1120,- apmērā Atsevišķu kultūras un sporta
pasākumu finansējuma sadaļā „Līdzfinansējums nometņu organizēšanai”, kods 2279 –
vecāku iemaksas Salaspils Ašihara-karatē kluba nometnes „Karateka” organizēšanai.
4) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 345,- apmērā Salaspils mūzikas un mākslas skolas
budžetā, kods 1119 – vecāku iemaksas nometnes „Salaspils krāsas” organizēšanai.
5) Apstiprināt papildus izdevumus Ls 763,- apmērā Administrācijas budžetā, kods 2236;
46. noteikumu 9.pielikuma sadaļā „PII Atvasīte darba algas likmes – pirmsskolas
skolotāji” (66.lpp.), papildināt štatu sarakstu ar 16. un 17. pozīcijām – Pirmsskolas
skolotāja, 1,067 vienības, prof. klas. kods 3320 02, algas likme Ls 368,- Ls par vienību;
mainīt štatu saraksta 1.pozīciju – Vadītājas vietnieks metodiskajā darbā, 0,5 vienības, prof.
klas. kods 1319 30, algas likme Ls 215,- par vienību uz Vadītājas vietnieks metodiskajā
darbā, 0,6 vienības, prof. klas. kods 1319 30, algas likme Ls 258,- par vienību; mainīt
štatu saraksta 12.pozīciju – Sporta skolotājs, 1,067 vienības, prof. klas. kods 3320 04, algas
likme Ls 368,- par vienību uz Sporta skolotājs, 1,28 vienības, prof. klas. kods 3320 04,
algas likme Ls 442,- par vienību; mainīt štatu saraksta 13.pozīciju – Mūzikas skolotājs,
1,067 vienības, prof. klas. kods 3320 03, algas likme Ls 368,- par vienību uz Mūzikas
skolotājs, 1,28 vienības, prof. klas. kods 3320 03, algas likme Ls 442,- par vienību;
47. noteikumu 9.pielikuma sadaļā „PII Atvasīte darba algas likmes – tehniskais personāls”
(67.lpp.), papildināt štatu sarakstu ar 25.pozīciju – Pirmsskolas skolotāja palīgs – 1
vienība, prof.klas.kods 5131 05, algas likme Ls 265,- par vienību.
48. Noteikt, ka šo saistošo noteikumu 46.-47. punkti stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri
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R.Čudars

