Salaspils novada Domes priekšsēdētājs
R.Čudars
sasauc Salaspils novada Domes sēdi
2012. gada 25. janvārī plkst. 16:00,
un izsludina sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu “Salaspils novada pašvaldības 2012.gada budžets”
apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.26/2011 „Par
pašvaldības novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemes vienību vai
to daļu, kurus iznomā personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai un komercdarbībai.
3. Par dotāciju piešķiršanu Salaspils pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
"Salaspils veselības centrs".
4. Par grozījumiem Darba samaksas nolikumā.
5. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Salaspils 1. vidusskola" nolikumā.
6. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes „Salaspils sporta
skola” nolikumā .
7. Par grozījumiem noteikumos „Par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Salaspils
novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”.
8. Par kārtību kādā sadala valsts mērķdotāciju Salaspils novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai.
9. Par Salaspils novada uzņēmēju gada balvas konkursa nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu.
10. Par nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisijas
apstiprināšanu.
11. Par Salaspils novada domes Sporta komisijas sastāva palielināšanu.
12. Par atklāta konkursa "Salaspils 2.vidusskolas, PII "Atvasīte", PII "Ritenītis", PII
"Saulīte" energoefektivitātes paaugstināšanas darbu II posms" izsludināšanu.
13. Par SIA „Ragn-Sells” atkritumu konteineru izvietošanu zemesgabala Budeskalnu
ielā 17B, Salaspilī, Salaspils novadā teritorijā un zemesgabalu „Mazdārziņi”,
Saulkalne, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, „Jaunkalnes”, Saulkalne, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā.
14. Par īres un komunālo maksājumu parāda segšanu pašvaldības īpašumam Miera
iela 16.7-601, Salaspilī, Salaspils novadā.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Jaunbajāri”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā .
16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Arvīdam Stomam un nodošanu nomā .
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sergejam Sevostjanovam un nodošanu
nomā .
18. Par zemes gabalu iekļaušanu rezerves zemju fondā.
19. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salenieki 199, Salaspils pagastā.
20. Par nekustamā īpašuma „Dzintars A”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
lietošanas mērķa maiņu
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu .
22. Par papildinājumiem Salaspils novada domes 11.01.2012 lēmumā „Par Salaspils
pilsētas ar lauku teritoriju domes 29.09.2004 lēmuma „Iesniegumu izskatīšana par
zemes jautājumiem” atcelšanu” un jaunas adreses noteikšanu.
23. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Andrejam Rjabuhinam .
24. Par Nataļjas Loščiņinas iesnieguma izskatīšanu.

25. Par Lauras Žeires iesnieguma izskatīšanu.
26. Par īres temiņa pagarinājumu Baibai Ķīlei.
27. Par īres temiņa pagarinājumu J.Bukovskai.
28. Par īres termiņa pagarināšanu Vitālijam Prokopčukam.
29. Par īres termiņa pagarināšanu Raimondam Laškopam .
30. Par īres termiņa pagarināšanu Olgai Sadvakasovai.
31. Ziņu anulēšana par Diānas Liseckas deklarēto dzīvesvietu .
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Aleksandra Andrejeva.
33. Par Līdzatbildības hartas cīņai pret nabadzību un cienīgas dzīves nodrošināšanai
visiem sabiedrības locekļiem Salaspils novadā parakstīšanu .
34. Par pašvaldības iestādes „Salaspils novada Sociālais dienests” vadītājas iecelšanu.
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