Salaspils novada domes priekšsēdētājs
Raimonds Čudars
sasauc Salaspils novada domes sēdi
2010.gada 31.martā plkst.16.00, Salaspilī, Līvzemes ielā 8
un izsludina sekojošu darba kārtību:
1. Par pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Salaspils novada
domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu.
5. Par Saistošo noteikumu „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi
Salaspils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu „Par topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā
digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību
Salaspils novadā” apstiprināšanu.
7. Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils bērnu sporta skola”
nolikumā.
9. Par grozījumiem domes lēmumā “Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem
braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība”.
10. Par grozījumiem „Noteikumos par ēdināšanas pakalpojumiem un izmaksām Salaspils
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
11. Par iepirkuma procedūras “Salaspils pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu
greiderēšana 2010.gadā” izsludināšanu.
12. Par iepirkuma procedūras “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas rekonstrukcijai”
izsludināšanu.
13. Par iepirkuma procedūras “Pamatnes ierīkošana futbola laukumam ar mākslīgo
segumu Dienvidu ielā Salaspilī” izsludināšanu.
14. Par dāvinājuma pieņemšanu.
15. Par Līguma par projekta īstenošanu Nr.L-APV – 10 0025 parakstīšanu.
16. Par pašvaldības valdījumā esošās dzīvojamās mājas “Gausiņi-2”, Salaspils pag.,
Salaspils novadā, nodošanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā, izslēgšanu no domes
bilances un grozījumiem domes 30.08.2006. lēmumā „Par pašvaldības valdījumā esošo
dzīvojamo māju apsaimniekotāja apstiprināšanu”.
17. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Volodimiram Artemenkovam.
18. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ingai Vītoliņai.
19. Par Aleksandra Jakovļeva iesnieguma izskatīšanu.
20. Par īres termiņa pagarināšanu Laurai Stumbrei.
21. Par īres termiņa pagarināšanu Maksimam Jakobsonam.
22. Par īres termiņa pagarināšanu Vijai Liedskalniņai.
23. Ziņu anulēšana par Aleksandra Sisojeva deklarēto dzīvesvietu.
24. Ziņu anulēšana par Ritas Zaykovas deklarēto dzīvesvietu.
25. Par domes lēmuma „Iesniegumu izskatīšana par zemes jautājumiem” atcelšanu daļā un
Zemes nomas līguma Nr. 501 laušanu.
26. Par Andas Vectēvas pilnvarotās personas Vijas Stepičevas iesnieguma izskatīšanu.
27. Par Laura Sičova iesnieguma izskatīšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Acone 4, Aconē, Salaspils novadā atsavināšanu par labu
Jurijam Dolgijam.
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ilmāram Vamzim un nodošanu nomā.
30. Par grozījumiem domes 24.09.2008. lēmumā „Par zemes gabalu d/s Salenieki”.
31. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam “Blāzmas”,
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Lejasdzintari, Salaspils
pagastā, Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Pūpoli, Salaspils pagastā,
Salaspils novadā, lietošanas mērķa un jaunu adrešu noteikšanu.
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