Salaspils novada Domes priekšsēdētājs
R.Čudars
sasauc Salaspils novada Domes sēdi
2011. gada 30. novembrī plkst. 16:00,
un izsludina sekojošo darba kārtību:
1. Par budžeta līdzekļu izlietojumu.
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. 34/2010
"Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Rīgas HES"
apstiprināšanu.
4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības SIA „Valgums-S” Kohēzijas fonda
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”
realizācijai.
5. Par valsts autoceļa V57 Salaspils - Dommeri posma no km 0,00 līdz 1,350 (Rīgas
iela no Rīgas - Daugavpils šosejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 1,350 km garumā
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
6. Par grozījumiem, domes lēmumā "Par valsts īpašuma pieņemšanu pašvaldības
īpašumā".
7. Par grozījumu apstiprināšanu lēmuma „Par grāmatvedības noteikumu
apstiprināšanu” pielikumos.
8. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes "Salaspils bērnu sporta
skola" nolikumā.
9. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Sociālās palīdzības
nams” nolikumā.
10. Par grozījumiem nolikumā „Par kultūras pasākumu līdzfinansēšanu Salaspils
novadā”.
11. Par Kultūras projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas papildināšanu.
12. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības iestādes "Salaspils novada
Sociālais dienests vadītāju Indru Nipkenu.
13. Par iepirkuma „Ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna izstrāde piecām Rīgas reģiona
pašvaldībām Eiropas Savienības finanšu programmas "Inteliģenta enerģija
Eiropai" projekta „CONURBANT” ietvaros” izsludināšanu.
14. Par atklāta konkursa "Budeskalnu ielas posma no Pļavu ielas līdz Meža ielai
rekonstrukcija" izsludināšanu.
15. Par iepirkuma procedūras “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu
savvaļas dzīvnieku izķeršana Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga
uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, ja nepieciešams, arī iemidzināšana“
izsludināšanu.
16. Par iepirkuma procedūras "Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas
pakalpojums" izsludināšanu.
17. Par Ziemassvētku gadatirgus organizēšanas kārtību no 2011.gada 16.23.decembrim pie k/n „Enerģētiķis”.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Mazā lauku iela,
Salaspils, Salaspils novads.
19. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ”Midzeņi”, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
20. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Defortis" iesnieguma izskatīšanu.

21. Par zemesgabala „Tvērēji”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā atdalītās zemes
vienības un zemesgabala Vaivariņu ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā maiņu.
22. Par AS „LATVENERGO” iesnieguma izskatīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
23. Par Sarmītes Koržukas iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
24. Par VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” iesnieguma izskatīšanu un
adrešu piešķiršanu.
25. Par zemes vienību „Dole 190”, „Dole 191”, Salaspils pagastā, apvienošanu un
vienotas adreses noteikšanu.
26. Par SIA „Vikingu 3” iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
27. Par SIA „KOLOTILOVKA” iesnieguma izskatīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
28. Par SIA „EKO AIR” iesnieguma izskatīšanu un adreses maiņu.
29. Ziņu anulēšana par Romana Pritkova deklarēto dzīvesvietu.
30. Ziņu anulēšana par Ivara Caunes deklarēto dzīvesvietu.
31. Ziņu anulēšana par Tamāras Uscilas un Antona Uscila deklarēto dzīvesvietu.
32. Ziņu anulēšana par Anastasijas Agatiņas deklarēto dzīvesvietu.
33. Par dzīvokļa īpašuma iegādi no Valda Freiberga un dzīvokļa īpašuma izīrēšanu.
34. Par dzīvojamo telpu maiņu.
35. Par Žannas Jevstifejevas iesnieguma izskatīšanu.
36. Par īrnieka parāda segšanu.
37. Par elektrības patēriņa parāda segšanu dzīvojamai mājai Miera ielā 24,Salaspilī.
38. Par Nataļjas Loščiņinas iesnieguma izskatīšanu.
39. Par Svetlanas Ļvovas iesnieguma izskatīšanu.
40. Par Sarmītes Iļjinskas iesnieguma izskatīšanu.
41. Par Irinas Giļovas iesnieguma izskatīšanu.
42. Par Lailas Maļavko iesnieguma izskatīšanu.
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Broņislava Sakoviča.
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Oskara Švāna.
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