INFORMĀCIJA
2014. gada 28. augustā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu
zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā), notiks Jaunjelgavas
novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Jaunjelgavas novada bāriņtiesas ievēlēšanu.
2. Par amatu savienošanas atļauju Rudīte Lauriņai.
3. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2014 „Grozījumi 2013. gada 30. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2014 „Par Jaunjelgavas novada domes budžetu 2014. gadam un 2013. gada
budžeta izpildi”.
4. Par nekustāmā īpašuma – nedzīvojamo telpu Nr. 601 un kopīpašuma domājamās daļas, pēc
adreses Jelgavas ielā 45 , Jaunjelgavā, iegādāšanos Jaunjelgavas novada domes īpašumā.
5. Par ēkas Jelgavas ielā 45, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, iekļaušanu valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā.
6. Par situāciju Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu
attīstībai attālos un mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu iniciatīvu
centru izveide” apakšprojektā „Jaunjelgavas iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā”.
7. Par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēguma izbūvi ēkai Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā,
Jaunjelgavas novadā.
8. Par savlaicīgi nesamaksātā nekustāmā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu no
V. S. bezstrīda kārtībā.
9. Par Jaunjelgavas novada domei piederošo vieglo automašīnu norakstīšanu un nodošanu
metāllūžņos.
10.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Aptieka” un kopīpašuma domājamās daļas, kadastra
apzīmējums 3278 007 0274, Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Jaunjelgavas novada domes vārda.
11.Par Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu.
12.Par Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Boķi”, kadastra apzīmējums
3278 005 0105, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, atkārtotu atsavināšanu.
13.Par finanšu līdzekļiem pašvaldības autoceļa „Migļi – Ādmiņi” posma remontdarbiem.
14.Par finanšu līdzekļiem norādņu izgatavošanai un uzstādīšanai Vīgantes parkā.
15.Par ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu Seces pamatskolas ēdnīcā.
16.Par finanšu līdzekļiem Strautiņu tilta remontdarbiem.
17.Par finanšu līdzekļiem Jaunjelgavas novada ģimeņu sporta svētku organizēšanai.
18.Par Jaunjelgavas novada Tūrisma dienas organizēšanu.
19.Par finanšu līdzekļiem būvmateriālu atbērtnes līdzināšanā un nogāžu planēšanai Pļavu ielā.
20.Par finansu līdzekļiem ūdens sūknētavas siltināšanai un ūdens vada rekonstrukcijai
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Ainavas” Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā.
21.Par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu „Jaunjelgavas novada jauniešu
kultūrizglītojošo aktivitāšu nodrošināšana” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
22.Par pašvaldības sociālās mājas statusa noteikšanu pašvaldības ēkai „Vīgantes skola”,
Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā.
23.Par mazvērtīgā inventāra bezatlīdzības nodošanu no Jaunjelgavas novada domes zembilances.
24.Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā autoveikala.
25.Par nekustamā īpašuma „Mazstūrāni”, kadastra apzīmējums 3278 007 0298, Seces pagastā,
Jaunjelgavas novadā, piekritību.
26.Par grozījuma izdarīšanu 2014. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 37§ (protokols Nr. 20) „Par
nekustamā īpašuma „Upmaļi”, kadastra apzīmējums 3207 002 0816, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas

novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu un zemes ierīcības
projekta izstrādi”.
27.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Upmaļi”, kadastra
apzīmējums 3207 002 0816, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, sadalīšanai.
28.Par nekustāmā īpašuma „Seces stacija”, kadastra apzīmējums 3278 010 0063, Seces pagastā,
Jaunjelgavas novadā, daļas nodošanu atlīdzības nomas lietošanā L. V.
29.Par nekustamā īpašuma „Strazdi”, kadastra apzīmējums 3280 002 0144, Sērenes pagastā,
Jaunjelgavas novadā sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
30. Par nekustāmā īpašuma „Kūtiņas”, kadastra apzīmējums 3250 004 0260, Daudzeses pagastā,
Jaunjelgavas novadā, daļas 1.2 ha kopplatībā, nodošanu atlīdzības nomas lietošanā A. S.
31.Par nekustamā īpašuma „Padega”, kadastra apzīmējums 3280 001 0042, Sērenes pagasta,
Jaunjelgavas novadā sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
32.Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 3286 007 0028, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas
novadā, nodošanu atlīdzības nomas lietošanā S. S.
33.Par līdzfinansējumu biedrības „Mēs – Jaunjelgavas vidusskolai” projekta „ Kopienas radošo
ideju centra sakārtošana” realizēšanai.
34.Par finansu līdzekļiem lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei pie daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Saulstari” ,Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā.
35.Par finanšu līdzekļiem bīstamo atkritumu aizvešanai un noglabāšanai poligonā.
36.Par dotācijas piešķiršanu un pašvaldības aģentūras „Nams”reorganizāciju.
Jaunjelgavas novada domes
administratīvās iestādes „Jaunjelgavas novada dome”
Kancelejas vadītāja
Rudīte Lauriņa 25.08.2014.
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