Salaspils novada Domes priekšsēdētājs
R.Čudars
sasauc Salaspils novada Domes sēdi
2013. gada 27. martā plkst. 16:00,
un izsludina sekojošu darba kārtību:
1. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2013.gadā.
2. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 “Salaspils novada pašvaldības 2013.gada budžets”.
3. Par saistošo noteikumu "Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā.
4. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu" apstiprināšanu.
5. Par iepirkuma procedūras "Domes ēkas telpu un kāpņu remonts" izsludināšanu.
6. Par iepirkuma procedūras "Zibensaizsardzības izbūves darbi Salaspils 2.vidusskolā, PII "Atvasīte",
PII "Ritenītis" un PII "Saulīte" izsludināšanu.
7. Par iepirkuma procedūras "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas atjaunošana"
izsludināšanu.
8. Par iepirkuma procedūras "Kapličas ēkas fasādes un iekštelpu remonts Salaspils Vecajos kapos"
izsludināšanu.
9. Par iepirkuma procedūras "Kartridžu un toneru iepirkums Salaspils novada domes Administrācijas
vajadzībām" izsludināšanu.
10. Par iepirkuma procedūras "Par Multimediāla strūklaku šova organizēšanu Novada svētkos"
izsludināšanu.
11. Par iepirkuma procedūras organizēšanu sakarā ar papildus darbu rašanos projektā "Sporta halles
izbūve un teritorijas labiekārtošana".
12. Par atkārtotas iepirkuma procedūras "Mazās Juglas krasta nostiprināšana apdzīvotās vietas Salenieki
teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā" izsludināšanu.
13. Par sadarbības līguma slēgšanu .
14. Par pašvaldībai piekritīgiem ceļiem.
15. Par nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu pašvaldības ceļa C-31 izbūvei.
16. Par zemes vienību iekļaušanu viena nekustamā īpašuma sastāvā.
17. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80310090030 noteikšanu par starpgabalu un piekritīgu
pašvaldībai.
18. Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 80310080604 un 80310100074 noteikšanu par
starpgabaliem piekritīgiem pašvaldībai.
19. Par grozījumu izdarīšanu Salaspils novada domes 24.02.2010 lēmumā, Salaspils novada domes
25.08.2010 lēmuma atcelšanu un zemesgabala Līvzemes ielā 25 k-151, Salaspilī, Salaspils novadā
nodošanu nomā.
20. Par Larisas Bērziņas iesnieguma izskatīšanu un zemesgabala Nometņu ielā 50, Salaspilī, Salaspils
novadā 650/18641 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai.
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Lakstīgala 36”, Salaspils pagastā.
22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Antoņinai Šarafutdinovai.
23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "Magdalēnas" zemes gabalam ar
kadastra Nr. 8031-007-0365, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "Jauncederi" kadastra Nr. 8031013-0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
25. Par Alda Čulāda iesnieguma izskatīšanu .
26. Par Viktora Kosorotova iesnieguma izskatīšanu .
27. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Natālijai Žilinskai.
28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ludmilai Reinikai.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitalija
Ņikitina.
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Ruslana
Galkovska.
31. Ziņu anulēšana par Maksima Streļcova, Valentīnas Skačkovas, Bogdanas Streļcovas, Jūlijas
Streļčenko deklarēto dzīvesvietu.
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