Salaspils novada Domes priekšsēdētājs
R.Čudars
Sasauc Salaspils novada Domes sēde
2011. gada 27. aprīlī plkst. 16:00, Salaspils, Līvzemes iela 8
un izsludina sekojošo darba kārtību:
1. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2011.gadā. ;
2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011 “Salaspils
novada domes 2011.gada budžets” apstiprināšanu. ;
3. Par saistošo noteikumu "Par tirdzniecību publiskajās vietās Salaspils novadā"
apstiprināšanu ;
4. Par saistošo noteikumu „Par saistošo noteikumu Nr. 53 „Detālplānojums, kā
Attīstības plāna grozījumu, zemesgabalam „Cederi” un „Jauncederi”, Salaspils
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. ;
5. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes “Noteikumi par pašvaldības
dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”. ;
6. Par Salaspils novada domes pārstāvi Rīgas reģionālās virsmežniecības meža zemes
transformācijas komisijā. ;
7. Par atklāta konkursa "Sporta halles" Smilšu ielā 1., Salaspilī būvprojektēšanai"
izsludināšanu ;
8. Par iepirkuma procedūras "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes un
ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve PII "Atvasīte" izsludināšanui ;
9. Par iepirkuma procedūras “Divu nojumju un lapenes izbūve PII „Daugaviņa”
izsludināšanu. ;
10. Par iepirkuma procedūras “Futbola laukuma Dienvidu ielā 7., Salaspilī
labiekārtošana” izsludināšanu. ;
11. Par atkārtotas iepirkuma procedūras “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Dienas centrā” izsludināšanu. ;
12. Par zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 651/18641
domājamās daļas atsavināšanu par labu Aleksandram Timoščenko, samērīgi viņa
īpašumā esošām dzīvokļa Nr.12 domājamām daļām. ;
13. Par zemesgabala Nometņu ielā 40, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 804/17289
domājamās daļas atsavināšanu par labu Andrejam Ivanovam, samērīgi viņa īpašumā
esošām dzīvokļa Nr.25 domājamām daļām. ;
14. Par zemesgabala Nometņu ielā 44, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 341/17361
domājamās daļas atsavināšanu par labu Nikolajam Kosjakam, samērīgi viņa īpašumā
esošām dzīvokļa Nr.18 domājamām daļām. ;
15. Par lietošanas mērķa noteikšanu apbūvētai zemes vienībai ;
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Brangas, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā ;
17. Par Valentīnas Drozdovas iesnieguma izskatīšanu ;
18. Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Liedskalniņai. ;
19. Par īres termiņa pagarināšanu Vitālijam Savinam. ;
20. Par īres termiņa pagarināšanu Nataļjai Rjabuhinai. ;
21. Par īres termiņa pagarināšanu Anitai Tērai. ;
22. Par īres termiņa pagarināšanu Staņislavam Kosteckim. ;
23. Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu. ;
24. Par Vladimira Samuilova iesnieguma izskatīšanu. ;

25. Par Maksima Jakobsona jautājuma izskatīšanu. ;
26. Par Sergeja Krasnopjorova jautājuma izskatīšanu. ;
27. Par Marijas Uļjanovas iesnieguma izskatīšanu. ;
28. Par Dainas Grikovas – Ukinas iesnieguma izskatīšanu. ;
29. Par naudas balvas piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos
iesaistītiem Salaspils novada iedzīvotājiem. ;
30. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 16/2011 “Grozījumi Salaspils
novada domes saistošajos noteikumos Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” .

