Salaspils novada Domes priekšsēdētājs R.Čudars
sasauc
Salaspils novada Domes sēdi
2012. gada 29. februārī plkst. 16:00,
un izsludina sekojošu darba kārtību:
1. Par budžeta līdzekļu izlietojumu.
2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Salaspils
novada pašvaldības 2012.gada budžets” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu
"Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 16/2008
"Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem"
apstiprināšanu..
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos
noteikumos Nr.11/2011 “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar
sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” apstiprināšanu.
5. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 "Vienreizējie pabalsti
Salaspils novada iedzīvotājiem".
6. Par Salaspils novada svētku organizēšanu 2012.gada 26.maijā.
7. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Salaspils 2. vidusskola" nolikumā.
8. Par Salaspils novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu.
9. Par kompensācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu .
10. Par Salaspils novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
izsludināšanu.
11. Par atklāta konkursa "Ceļa C32 rekonstrukcijas II kārta" izsludināšanu.
12. Par atklāta konkursa "Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas sistēmas un
ūdensvada izbūve Māras, ozolu, Pionieru un Liepu ielās Salaspilī.
13. Par iepirkuma procedūras "Asfaltbedīšu remonts Salaspils novadā2012.gadā".
14. Par iepirkuma procedūras "Autobusa pieturvietu labiekārtošana" izsludināšanu.
15. Par iepirkuma procedūras "Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un
ceļu greiderēšana 2012.gadā" izsludināšanu.
16. Par sociāli mazaizsargātu mājsaimniecību noteikšanu pamatojoties uz Vienošanās
par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra noslēgtajā Dāvinājuma (ziedojuma)
līgumā Nr.21.
17. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 26.10.2011 lēmumā „Par zemes
nomu (termiņlietošanu) personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.
18. Par ēkas Līvzemes ielā 26B Salaspilī tehnisko stāvokli.
19. Par ēkas Mežmalas iela 1, Salaspilī tehnisko stāvokli.
20. Par SIA „ATTIRANCE” iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala „Salaspils meži
9”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā daļas iznomāšanu.
21. Par SIA „ACTUS” iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Rīgas ielā 115C,
Salaspilī, Salaspils novadā iznomāšanu.
22. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 30.09.2009. lēmumā.
23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310090124 sadalīšanu.
24. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 17A, Salaspilī,
Salaspils novadā.
25. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 16, Salaspilī, Salaspils novadā kopīpašnieku
iesnieguma izskatīšanu un adreses piešķiršanu.
26. Par Sandras Gusāres iesnieguma izskatīšanu, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju
domes 21.10.2004 lēmuma atcelšanu un 2004.gada 6.decembra Zemes nomas
līguma Nr.506 izbeigšanu pirms termiņa.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem „Sproģi” un
„Jaunsproģi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

28. Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Midzeņi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr._
„Nekustamā īpašuma „Midzeņi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā
detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
izdošanu.
29. Par detālplānojuma „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”,
Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritorijā” grozījumu apstiprināšanu un
saistošo noteikumu Nr._/2012 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 50
„Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”, Rīgas rajona, Salaspils
pilsētas ar lauku teritorijā” izdošanu.
30. Par zemes gabala piederības izvērtēšanu .
31. Par zemes gabala noteikšanu kā pašvaldībai piekrītošu zemi.
32. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem „Mežkalni”,
Salaspils pagastā, un „Bēči”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
33. Par zemes vienības Lauku iela 1A noteikšanu par pašvaldībai piekrītošu zemi.
34. Par zemes vienības Lauku iela 1B noteikšanu par pašvaldībai piekrītošu zemi.
35. Par zemes vienības Zvanu iela14 noteikšanu par pašvaldībai piekrītošu zemi.
36. Par zemes vienības Saules ielā 27/3 sadalīšanu .
37. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu .
38. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Bondarenko un zemes
nodošanu nomā.
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Aleksandra Jevsejeva.
40. Iesniegums par dzīvokļa Nr.216, Miera 16k.7 pārņemšanu pašvaldības īpašumā ;
41. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Annai Gailītei.
42. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Anatolijam Kovaļevskim.
43. Par īres termiņa pagarināšanu Judītei Ramkai.
44. Par īres termiņa pagarināšanu Nikolajam Reinikam.
45. Par Ilonas Naricas –Dementjevas iesnieguma izskatīšanu.
46. Par Sandras Ilsjanes iesnieguma izskatīšanu.
47. Par Svetlanas Sošņikovas iesnieguma izskatīšanu.
48. Par Igora Andrejeva iesnieguma izskatīšanu.
49. Par Dināra Gulbja iesnieguma izskatīšanu.

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

