Salaspils novada domes priekšsēdētājs
Raimonds Čudars
sasauc Salaspils novada domes sēdi
2011.gada 25.maijā plkst.16.00, Salaspilī, Līvzemes ielā 8
un izsludina sekojošu 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 „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem domes lēmumā „Par atlīdzību par deputātu pienākumu
pildīšanu”.
5. Par grozījumiem Salaspils novada domes Administratīvās komisijas nolikumā.
6. Par grozījumiem domes lēmumā „Par totalitāro režīmu upuru piemiņu”.
7. Par domes lēmuma „Iesniegumu izskatīšana par zemes jautājumiem” 66.
punkta atcelšanu un Zemes nomas līguma Nr.502 laušanu.
8. Par Sanda Maklakova iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Griezes ielā 19,
Salaspils pilsētā, Salaspils novadā 552/52255 domājamās daļas nodošanu
atsavināšanai.
9. Par zemesgabala „Lielkalni”, Saulkalnē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
privatizācijas procesa apturēšanu un nomas līgumu noslēgšanu personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām.
10. Par SIA FBS Grupa iesnieguma izskatīšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
Budeskalnu iela 21, Salaspils, Salaspils novads.
12. Par neapbūvēta zemes gabala Līvzemes ielā, Salaspilī, noteikšanu kā
starpgabalu un piekritīgu pašvaldībai.
13. Par zemes gabala Rīgas ielā noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi un
lietošanas mērķa noteikšanu.
14. Par neapbūvēta zemes gabala Budeskalnu ielā, Salaspilī, noteikšanu kā
starpgabalu un piekritīgu pašvaldībai.
15. Par Raita Reihmaņa iesnieguma izskatīšanu un zemes nomas līguma
noslēgšanu.
16. Par zemes gabala Dienvidu ielā 7/5, Salaspilī, noteikšanu kā pašvaldībai
piekrītošu zemi un adreses maiņu.
17. Par zemes gabalu Institūta ielā 3/1, Salaspilī.
18. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes lēmumā „Par adreses
piešķiršanu neapdzīvojamai telpai Miera ielā 16 k-7, Salaspilī, Salaspils
novadā”, neapdzīvojamās telpas Nr.601, Miera ielā 16 k-7, Salaspils pilsētā,
Salaspils novadā sadalīšanu un jaunu adrešu piešķiršanu.
19. Par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu Jurijam Dolgajevam.
20. Par Valentīnas Drozdovas veikto ieguldījumu kompensēšanu.
21. Par īres termiņa pagarinājumu Olgai Gusakai .
22. Par īres termiņa pagarināšanu Viktoram Kosorotovam.
23. Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Žannai Čumakovai.
25. Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
26. Ziņu anulēšana par Aigara Doniņa deklarēto dzīvesvietu.
27. Ziņu anulēšana par Jeļenas Mošānes deklarēto dzīvesvietu.
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