Salaspils novada Domes priekšsēdētājs
R.Čudars
Sasauc Salaspils novada Domes sēde
2012. gada 12. septembrī plkst. 16:00,
un izsludina sekojošo darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr. ____________ „Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu ;
2. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku apdraudošas būves ;
3. Par atklāta konkursa „Salaspils novada domes ielu apgaismojuma elektrotīklu
apkalpošanu 2013. – 2016.gados” izsludināšanu ;
4. Par iepirkuma „Mobilās (izbraukuma) zupas virtuves pakalpojuma pirkšana”
izsludināšanu ;
5. Par iepirkuma procedūras "Gājēju ietves remonts Miera ielā" izsludināšanu ;
6. Par sarunu procedūras "Siltumenerģijas iepirkums Salaspils pašvaldības iestādēm"
izsludināšanu ;
7. Par būvniecību īpašumā «Lindes-1», Salaspils pagastā ;
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Jurģi”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā ;
9. Par zemes gabala Miera ielā noteikšanu kā starpgabalu un piekritīgu pašvaldībai ;
10. Par zemes gabalu piederības izvērtēšanu ;
11. Par Salaspils novada domes 08.08.2012. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Česlavam Sušinskim un nodošanu nomā” atcelšanu ;
12. Par papildinājumiem Salaspils novada domes 25.06.2008. lēmumos ;
13. Par Svetlanas Gasperovičas iesnieguma izskatīšanu ;
14. Par Ilonas Naricas-Dementjevas iesnieguma izskatīšanu ;
15. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Žannai Čumakovai ;
16. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Obeļjanovai ;
17. Par īres termiņa pagarināšanu Judītei Ramkai ;
18. Par īres termiņa pagarināšanu Viktoram Kosorotovam ;
19. Ziņu anulēšana par Innas Šustikovas, Oļega Šustikova, Viktorijas Šustikovas,
Nadeždas Kitinas, Nataļjas Kravčeno un Ņikitas Goršeņina deklarēto dzīvesvietu ;
20. Ziņu anulēšana par Laura Netes deklarēto dzīvesvietu ;
21. Par Jurija Mikotova iesnieguma izskatīšanu ;
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Romāna Raciņa ;
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no Alekseja Korniļjeva ;
24. Par iepirkuma procedūras "Enerģētiķu ielas posma no autoceļa C6 līdz Inženieru
ielai remonts" izsludināšanu ;
25. Par pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldnieka iecelšanu ;
26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Natālijai Žilinskai ;
27. Par īres termiņa pagarināšanu Teresai Statinai ;
28. Par Salaspils 1. pasta nodaļu Miera ielā 24, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 .

