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1.§
Par publiskās apspriešanas rīkošanu jaunas spēļu zāles atvēršanai
Saldus pilsētā Tirgus ielā 5, Tirgus ielā 5A, Tirgus ielā 5B

Saldus novada pašvaldība 2014.gada 9.oktobrī saņēmusi un lietvedībā ar nr.3355/4-33
reģistrējusi SIA „Joker Ltd”, reģ. Nr. 40003266078, iesniegums, kurā uzņēmums lūdz novada
pašvaldībai izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Tirgus ielā 5, Tirgus ielā 5A, Tirgus ielā 5B,
Saldū, Saldus novadā. SIA „Joker Ltd” iesniegumam pievienojis:
1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licences azartspēļu organizēšanai un
uzturēšanai Nr. A-64 kopiju, azartspēļu nosaukums – Spēļu automātu spēles;
2) Izdrukas kopiju no Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas par nekustamā īpašuma,
kas sastāv no zemes gabala un ēkas 81 m² platībā, Tirgus iela 5, Saldus, Saldus nov.,
kadastra nr.8401 008 0150, īpašuma piederību …., personas kods ….;
3) Izdrukas kopiju no Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas par nekustamā īpašuma,
kas sastāv no zemes gabala un ēkas 111 m² platībā, Tirgus iela 5A, Saldus, Saldus nov.,
kadastra nr.8401 008 0149, īpašuma piederību …, personas kods …;
4) Izdrukas kopiju no Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas par nekustamā īpašuma,
kas sastāv no zemes gabala un ēkas 112 m² platībā, Tirgus iela 5B, Saldus, Saldus nov.,
kadastra nr.8401 008 0148, īpašuma piederību ….;
5) 03.10.2014. Rīgā, parakstīto Nodomu protokola par telpu nomas līguma noslēgšanu
kopiju starp …., personas kods …; …, un SIA „Joker Ltd”, reģ. Nr. 40003266078, par
iespējamo telpu nomas līguma slēgšanu starp līguma slēdzējām pusēm par telpām Tirgus
ielā 5, Tirgus ielā 5A, Tirgus ielā 5B, Saldū, Saldus novadā, ja tiks saņemta Saldus novada
pašvaldības atļauja spēļu zāles atvēršanai.
Telpas, kurās SIA „Joker Ltd” vēlas atvērt spēļu zāli, atrodas starp Saldus novada
pašvaldībai piederošo Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SALDUS TIRGUS” teritoriju,
pašvaldībai piederošo zemes gabalu, uz kura atrodas auto stāvlaukums un kurš ar Saldus novada
domes 30.10.2014. lēmumu tiek ieguldīts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS TIRGUS”
pamatkapitālā, un Saldus autoostu.
11.07.2013. Saldus novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus novada pašvaldības
nolikums” VIII.daļas „PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA UN IEDZĪVOTĀJU
APTAUJAS” 160.punktā noteikts: „Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās
nozīmes jautājumu izlemšanā, ……, var tikt organizēta publiskā apspriešana”. Jautājumu, kas būtu
svarīgs visai sabiedrībai, pēc savas iniciatīvas var ierosināt Saldus novada deputāti un, lai
noskaidrotu sabiedrības viedokli šādā jautājumā, pieņem domes lēmumu par publiskās apspriešanas
rīkošanu.

Pamatojoties uz Saldus novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Saldus
novada pašvaldības nolikums” 160.punkta 160.6.apakšpunktu un 165.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, U.FELDMANIS, I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS,
A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS, I.VANAGA); PRET – nav; ATTURAS – 2
deputāti (R.DONIŅŠ, A.HERINGS), Saldus novada dome nolemj:
1. Rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli jautājumā
par spēļu zāles atvēršanu blakus Saldus tirgus teritorijai telpās Tirgus ielā 5, Tirgus
ielā 5A un Tirgus ielā 5B, Saldū, Saldus novadā (Anketa pielikumā).
2. Publisko apspriešanu rīkot laika posmā no 2014.gada 6.novembra līdz
2014.gada 26.novembrim (ieskaitot).
3. Noteikt 120 (viens simts divdesmit) Saldus novadā deklarētas pilngadīgas
personas, kā minimālo iedzīvotāju skaitu, kuri piedalījušies publiskajā apspriešanā,
lai uzskatītu publisko apspriešanu par notikušu.
4. Publicēt informāciju par publiskās apspriešanas rīkošanu ar lēmuma
1.punktā formulēto jautājumu:
4.1. laikrakstā „Saldus Zeme”, ar norādi par publiskās apspriešanas noteikto
termiņu;
4.2. pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saldus novada vēstis” ar norādi par
publiskās apspriešanas noteikto termiņu;
4.3. pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv .
5. Iedzīvotāji anketas uz publiskā apspriešanā uzdoto jautājumu var saņemt
pašvaldības administratīvajās ēkās – Striķu ielā 3 un Avotu ielā 12, Saldū,
sekretariātā, visās Saldus novada Pagastu pārvaldēs, pie Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „SALDUS TIRGUS” administrācijas.
6. Iedzīvotāji aizpildītās anketas uz publiskā apspriešanā uzdoto jautājumu var
iesniegt Striķu ielā 3 un Avotu ielā 12, Saldū, sekretariātā, visās Saldus novada
Pagastu pārvaldēs, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS TIRGUS”
administrācijā.
Lēmums nosūtāms: Pašvaldībai un tās institūcijām.

Pielikums

ANKETA
Vai Jūs vēlētos, lai blakus Saldus tirgus teritorijai telpās Tirgus ielā 5, Tirgus ielā 5A
un Tirgus ielā 5B, Saldū, Saldus novadā, tiktu atvērta spēļu zāle?

 JĀ

NĒ

………………………………. / …………………………………/
Pilngadīgās personas paraksts

Vārda, Uzvārda atšifrējums
……………………………………..
Deklarētā dzīvesvieta

2014.gada ……….novembrī

