Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.1
Salaspilī,

2011. gada 12.janvārī

Nr. Lēmuma nosaukums
1. Par pieņemto lēmumu izpildi
2. Par saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Grozījumi 2010.gada 10. novembra saistošos
noteikumos Nr.40/2010 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem Salaspils novadā” apstiprināšanu.
3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
4. Par grozījumiem 10.02.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
12.04.2006. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā
”Rudlapas”, Salaspils novadā”
5. Par grozījumiem 27.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
29.09.2004. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā
”Jaunasari-1”, Salaspils novadā””
6. Par grozījumiem 23.12.2009. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
09.09.2009. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam
Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā”
7. Par zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi, adreses maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par Salaspils novada domes 25.08.2010. lēmuma „Par zemes starpgabala „Paegļi
1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu un
atsavināšanas procesa izbeigšanu.
9. Par Nataļjas Kuļikovas iesnieguma izskatīšanu
10. Par Ineses Elses iesnieguma izskatīšanu.
11. Par Nataļjas Abuhovas iesnieguma izskatīšanu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu SIA
SKĀBARDIS
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos Ņinai Muzaverovai
14. Par Nataļjas Novoseļcevas iesnieguma izskatīšanu
15. Par Olgas Kotļaras un Albīnas Trofimovas iesnieguma izskatīšanu.
16. Par Sigitas Pelces iesnieguma izskatīšanu
17. Par Zojas Masļukas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par Jāzepa Meļņa iesnieguma izskatīšanu.
19. Par Dināra Gulbja iesnieguma izskatīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Guntas Tartas
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Edvīna Straujā.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Viktorijas Ramas.
23. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 13.09.2006. lēmuma „Par SIA
„EKOSILS” piederošā nekustamā īpašuma Salaspilī, Silmaļu ielā 18 sadalīšanu un
jaunu adrešu noteikšanu”.
24. Par zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 551/52255
domājamās daļas atsavināšanu par labu Ludmilai Gurskai, proporcionāli viņas
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
25. Par projekta „Labās prakses piemēri, attīstot pakalpojumus jauniešiem” („Sharing
Good Practices, improving Youth Services”) iesniegšanu Eiropas Izglītība un
Kultūra ģenerāldirektorāta programmā „Jaunatne darbībā”.
26. Par Tamaras Timofejevas iesnieguma izskatīšanu.
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Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16:00
Darba kārtība.
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 10. novembra saistošos noteikumos
Nr.40/2010 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
Salaspils novadā” apstiprināšanu.
3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
4. Par grozījumiem 10.02.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
12.04.2006. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā
”Rudlapas”, Salaspils novadā”.
5. Par grozījumiem 27.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
29.09.2004. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā
”Jaunasari-1”, Salaspils novadā””.
6. Par grozījumiem 23.12.2009. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
09.09.2009. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam
Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā”.
7. Par zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu
zemi, adreses maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par Salaspils novada domes 25.08.2010. lēmuma „Par zemes starpgabala „Paegļi
1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu un
atsavināšanas procesa izbeigšanu.
9. Par Nataļjas Kuļikovas iesnieguma izskatīšanu.
10. Par Ineses Elses iesnieguma izskatīšanu.
11. Par Nataļjas Abuhovas iesnieguma izskatīšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu SIA
SKĀBARDIS.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos Ņinai Muzaverovai.
14. Par Nataļjas Novoseļcevas iesnieguma izskatīšanu.
15. Par Olgas Kotļaras un Albīnas Trofimovas iesnieguma izskatīšanu.
16. Par Sigitas Pelces iesnieguma izskatīšanu.
17. .Par Zojas Masļukas iesnieguma izskatīšanu.
18. Par Jāzepa Meļņa iesnieguma izskatīšanu
19. Par Dināra Gulbja iesnieguma izskatīšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – J.Putniņš, Z.Rimša, V.Circenis, M.Rogals, L.Fedorkova, Ē.Miķelsons,
S.Pivore, J.Rižkova, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, V.Upmane, G.Volodins,
K.Brunovskis; M.Caune, A.Svilāns;
Izpilddirektors A.Jaunkalns.
R.Čudars ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
- Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Guntas Tartas
- Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Edvīna Straujā

-

-

-

-

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Viktorijas Ramas
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 13.09.2006. lēmuma „Par SIA
„EKOSILS” piederošā nekustamā īpašuma Salaspilī, Silmaļu ielā 18 sadalīšanu un
jaunu adrešu noteikšanu”.
Par zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 551/52255
domājamās daļas atsavināšanu par labu Ludmilai Gurskai, proporcionāli viņas
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
Par projekta „Labās prakses piemēri, attīstot pakalpojumus jauniešiem” („Sharing
Good Practices, improving Youth Services”) iesniegšanu Eiropas Izglītība un
Kultūra ģenerāldirektorāta programmā „Jaunatne darbībā”
Par Tamaras Timofejevas iesnieguma izskatīšanu.

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 (R.Čudars, J.Putniņš, Z.Rimša, V.Circenis, M.Rogals,
L.Fedorkova, Ē.Miķelsons, S.Pivore, J.Rižkova, A.Prutkovs, O.Pāvulīte, V.Kalniņa,
V.Upmane, G.Volodins, K.Brunovskis; M.Caune, A.Svilāns), 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 saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Grozījumi 2010.gada 10. novembra saistošos
noteikumos Nr.40/2010 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem Salaspils novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2011 ”Grozījumi 2010.gada 10. novembra
saistošos noteikumos Nr.40/2010 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem Salaspils novadā”.
3.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma – 358 m2 liela zemes starpgabala ar kadastra Nr.8011 001
0134 – izsoles rezultātus.
4.§
Par grozījumiem 10.02.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
12.04.2006. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā
”Rudlapas”, Salaspils novadā”
Izdarīt domes 10.06.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes 12.04.2006.
lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam ”Rudlapas”, Salaspils
novadā”” (prot.Nr.2, 25.§) grozījumu.
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5.§
Par grozījumiem 27.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
29.09.2004. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā
”Jaunasari-1”, Salaspils novadā””
Izdarīt domes 27.01.2010. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes 29.09.2004.
lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam ”Jaunasari-1”,
Salaspils novadā”” (prot.Nr.2, 30.§) grozījumu.
6.§
Par grozījumiem 23.12.2009. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes
09.09.2009. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam
Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā”
Izdarīt domes 23.12.2009. lēmumā „Par grozījumiem Salaspils novada domes 09.09.2009.
lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam Gaismas ielā 8,
Salaspils novadā”” (prot.Nr.35, 12.§) grozījumu.
7.§
Par zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi,
adreses maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu.
Noteikt zemes gabalu Līvzemes ielā 22/1, kadastra Nr.80110042018, 1917kv.m. platībā
par Salaspils novada domei piekrītošu zemi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
8.§
Par Salaspils novada domes 25.08.2010. lēmuma „Par zemes starpgabala „Paegļi 1”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu un
atsavināšanas procesa izbeigšanu.
Atcelt Salaspils novada domes 25.08.2010. lēmumu „Par zemes starpgabala „Paegļi 1”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā nodošanu atsavināšanai” (Prot.Nr.20, 21.§).
9.§
Par Nataļjas Kuļikovas iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Ruslanam Kuļikovam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par
mājokli.
10.§
Par Ineses Elses iesnieguma izskatīšanu.
Piešķirt Inesei Elsei nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par mājokli
11.§
Par Nataļjas Abuhovas iesnieguma izskatīšanu
Piešķirt Valentīnai Peidusei nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par
mājokli.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu SIA SKĀBARDIS
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Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu nekustamajam īpašumam Rudeņi
8A, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos Ņinai Muzaverovai
Sadalīt nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto nomaksas termiņu nekustamajiem
īpašumiem Cekule Nr.101 un Cekule Nr.100, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
14.§
Par Nataļjas Novoseļcevas iesnieguma izskatīšanu
Atcelt pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests” 30.11.2010. lēmumu Nr.
3-52/2896 un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai
15.§
Par Olgas Kotļaras un Albīnas Trofimovas iesnieguma izskatīšanu.
Noraidīt Olgas Kotļaras 25.11.2010. iesniegumu par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu
un pabalsta piešķiršanu.
16.§
Par Sigitas Pelces iesnieguma izskatīšanu
Atstāt spēkā pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests” 09.11.2010.
lēmumu Nr. 3-52/2802 „Par sociālo palīdzību” 1.punktu.
17.§
Par Zojas Masļukas iesnieguma izskatīšanu.
Atcelt pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests” 01.06.2010. lēmumu Nr.
3-52/1352 „Par sociālo palīdzību” un atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta
07.12.2010. lēmumu Nr. 3-52/3009 „Par sociālo palīdzību” 2. un 3. punktu.
.
18.§
Par Jāzepa Meļņa iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt spēkā pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests” 09.11.2010.
lēmumu Nr. 3-52/2825 „Par sociālo palīdzību” 2.punktu.
19.§
Par Dināra Gulbja iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 07.12.2010. lēmumu Nr. 3-52/3009 „Par
sociālo palīdzību”.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Guntas Tartas
Piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2010.gadu par zemi
Dienvidu ielā 9 k-1.
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21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Edvīna Straujā.
Piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2010.gadu par zemi
„Muižas”.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Viktorijas Ramas.
Piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2010.gadu par zemi
Ķirbju ielā 18
23.§
Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 13.09.2006. lēmuma „Par SIA
„EKOSILS” piederošā nekustamā īpašuma Salaspilī, Silmaļu ielā 18 sadalīšanu un
jaunu adrešu noteikšanu”.
Izdarīt grozījumus Salaspils novada domes 13.09.2006. lēmuma „Par SIA „EKOSILS”
piederošā nekustamā īpašuma Salaspili, Silmaļu ielā 18 sadalīšanu un jaunu adrešu
noteikšanu” (Prot.Nr.17, 30.§) 1.punktā.
24.§
Par zemesgabala Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 551/52255
domājamās daļas atsavināšanu par labu Ludmilai Gurskai, proporcionāli viņas
īpašumā esošām ēkas domājamām daļām.
Atsavināt LUDMILAI GURSKAI 551/52255 domājamās daļas no 4225 m2 liela zemesgabala
Griezes ielā 19, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā.
25.§
Par projekta „Labās prakses piemēri, attīstot pakalpojumus jauniešiem” („Sharing
Good Practices, improving Youth Services”) iesniegšanu Eiropas Izglītība un Kultūra
ģenerāldirektorāta programmā „Jaunatne darbībā”.
Kā sadarbības partnerim piedalīties programmas „Jaunatne darbībā” projektā „Labās
prakses piemēri attīstot jaunatnes pakalpojumus” („Sharing Good Practices, improving
Youth Services”).
26.§
Par Tamaras Timofejevas iesnieguma izskatīšanu.
Atstāt negrozītu Salaspils novada Sociālā dienesta 28.12.2010. lēmumu Nr. 3-52/3288 „Par
sociālo palīdzību”.
R.Čudars paziņo par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu š.g. 14.janvārī, darba kārtībā Salaspils novada domes 2011.gada budžeta apstiprināšana.

Sēdi slēdz plkst. 16:30
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Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 14.01.2011.
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R.Čudars

Ž.Maļinovska

