Salaspils novada domes priekšsēdētājs
Raimonds Čudars
sasauc Salaspils novada domes sēdi
2011.gada 23.februārī plkst.16.00, Salaspilī, Līvzemes ielā 8
un izsludina sekojošu darba kārtību:
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2011.gadā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011
“Salaspils novada domes 2011.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par Saistošo noteikumu „Grozījumi Salaspils novada domes 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
5. Par Saistošo noteikumu “Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Salaspils novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko
transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu „Sociālo pakalpojumu piešķiršana Eiropas Sociālā fonda
projekta „Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Salaspils novadā”
īstenošanas laikā” apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
9. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils novada Sociālais
dienests” nolikumā.
10. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes “Daugavas muzejs” nolikumā.
11. Par Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa organizēšanu
12. Par iepirkuma procedūras "Mēbeļu iegāde Dienas invalīdu centram Skolas ielā 7,
Salaspilī" izsludināšanu.
13. Par iepirkuma procedūras “Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu
greiderēšana 2011.gadā” izsludināšanu.
14. Par atklāta konkursa “Jauna traktora ar piekabi iegādei” izsludināšanu.
15. Par vietu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” Ikšķiles novada
sociālā dienesta uzskaitē esošiem bērniem Mārtiņam Matīsam Lazdānam un Jānim
Kristiānam Pabērzam.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Salaspils siltums".
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Valgums-S”.
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Midzeņi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
19. Par nekustamā īpašumu- zemes gabalu maiņu pašvaldības funkciju izpildei.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Brangas, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Griezes iela 23,
Salaspilī, Salaspils novadā.
22. Par Līvijas Valdmanes iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
23. Par adrešu piešķiršanu.
24. Par grozījumiem domes 26.01.2011. lēmumā “Par zemes gabala Granīta ielā,
Salaspils pagastā, noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi, adreses un lietošanas
mērķa noteikšanu”.
25. Par būvniecības turpināšanu
26. Par Marinas Dmitrijevas iesnieguma izskatīšanu.
27. Par Judītes Ramkas iesnieguma izskatīšanu.
28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Intai Melderei.
29. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
30. Par dzīvojamo telpu maiņu.
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