Salaspils novada Domes priekšsēdētājs
R.Čudars
Sasauc Salaspils novada Domes sēde
2011. gada 31. augustā plkst. 16:00,
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 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.10/2011 “Bērnu
reģistrācija un uzņemšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu. ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 6/2007
“Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” apstiprināšanu.
5. Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils bērnu sporta skola”
izglītojamo līdzdalības maksas noteikšanu.
6. Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils mūzikas un mākslas skola”
izglītojamo līdzfinansēšanas maksas 2011/2012 mācību gadam apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests”” struktūrvienības
„Sociālais centrs” izveidošanu.
8. Par pilsētu mēru pakta parakstīšanu.
9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Rīgava” projekta „Tautas tērpu iegāde
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Salaspils novada lauku iedzīvotājiem”
realizēšanai.
11. Par pašvaldības līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salaspilī, Miera ielā 21 siltināšanai.
12. Par SIA „RIGABURGER” iesnieguma izskatīšanu un grozījumu izdarīšanu
Salaspils novada domes 25.08.2010 lēmumā „Par zemesgabala Mēness iela,
Salaspilī, Salaspils novadā daļas iznomāšanu”.
13. Par detālplānojuma "Krastupes" grozījumu darba uzdevuma precizēšanu.
14. Par zemes gabala noteikšanu par pašvaldībai piekritīgu.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem Kastaņu iela
1, Kastaņu iela 1A, Kastaņu iela 3, Raiņa iela 25 un Raiņa iela 27, Salaspilī.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Selgas 1,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Budeskalnu iela 21,
Salaspilī, Salaspils novadā.
18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Vlasikai un nodošanu nomā.
19. Par Jāņa Vaivada iesnieguma izskatīšanu un nosaukuma piešķiršanu
zemesgabalam.
20. Par lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala Līvzemes ielā 25 k-2-200,
Salaspilī, nodošanu nomā.
21. Par Andra Korsaka iesnieguma izskatīšanu, dzīvojamās mājas sadalīšanu
dzīvokļu īpašumos un adrešu piešķiršanu.
22. Par Annas Višķeres iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Kristinas Grobovas iesnieguma izskatīšanu.
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