Salaspils novada domes priekšsēdētājs
Raimonds Čudars
sasauc Salaspils novada domes sēdi
2010.gada 14.aprīlī 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 Salaspils novada domes 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Salaspils novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Salaspils novada domes 2010.gada budžets” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada domes saistošajos
noteikumos Nr.16/2008 “Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salaspils
novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” likvidācijas pabeigšanu.
7. Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 2.vidusskolā”
izsludināšanu.
8. Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas, garderobes un jumta remonts PII
„Saulīte”” izsludināšanu.
9. Par iepirkuma procedūras “Telpu remonts Salaspils 1.vidusskolā”
izsludināšanu.
10. Par iepirkuma procedūras “Kāpņu telpas remonts PII „Ritenītis””
izsludināšanu.
11. Par iepirkuma procedūras “Grupu un garderobes telpu remonts PII „Atvasīte””
izsludināšanu.
12. Par grozījumu izdarīšanu domes 31.03.2010. lēmumā „Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanu Volodimiram Artemenkovam”.
13. Par dzīvojamo telpu maiņu.
14. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pavlo Unhuram.
15. Par īres termiņa pagarināšanu Igoram Kudinam.
16. Par īres termiņa pagarināšanu Sergejam Jarovojam.
17. Par īres termiņa pagarināšanu Baibai Ķīlei.
18. Par īres termiņa pagarināšanu Marinai Dmitrijevai.
19. Par īres termiņa pagarināšanu Nataļjai Rjabuhinai.
20. Par Solvitas Stubes iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Jurija Loščiņina iesnieguma izskatīšanu.
22. Par Ingas Obeļjanovas iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Josifa Kotiča veikto ieguldījumu kompensēšanu.
24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ksenijai Bitei.
25. Ziņu anulēšana par Artjoma Bojarska, Tamāras Bojarskas deklarēto
dzīvesvietu.
26. Ziņu anulēšana par Oļega Koškina deklarēto dzīvesvietu.
27. Ziņu anulēšana par Ruslana Rogovska deklarēto dzīvesvietu.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu.
30. Par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu.
32. Par Viestura Māliņa iesnieguma izskatīšanu.
33. Par attīstības priekšlikuma izstrādes uzsākšanu turpmākās plānošanas
teritorijai „02 Jauktas – savrupmāju apbūves teritorija – teritorija „Piķurgas”.

34. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādāšanai
nekustamajiem īpašumiem Rīgas ielā 45, Rīgas ielā 45/1, Rīgas ielā 47,
Salaspils pilsētā jaunā redakcijā.
35. Par domes 29.10.2008. lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam „Mazie Vaivadi”, Doles salā, Salaspils novadā” atcelšanu.
36. Par grozījumiem domes 10.09.2009. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Dārzkopības sabiedrībai „Lakstīgala””.
37. Par papildinājumiem Salaspils novada domes lēmumam “Par zemes nomu
(termiņlietošanu) personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.
38. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils
novadā, Salaspils pagastā, Tilderi, Buču iela 4.
Sēdes slēgtā daļa
39. Par Alekseja Smolonska iesnieguma izskatīšanu

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

