INFORMĀCIJA
2014. gada 27. novembrī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē
(Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes
kārtējā sēde
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Jaunjelgavas novada domes deputāta pilnvarām.
2. Par Komunālās nodaļas vadītāju.
3. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un
piedalīšanos Aizkraukles sporta skolas uzturēšanā 2015. gadā.
4. Par Seces pagasta pārvaldei piederošās automašīnas VW TRANSPORTER,
valsts reģistrācijas Nr. EL 3997, norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos.
5. Par kustāmas mantas – autobusa MERCEDESS NBENZ 0303, valsts
reģistrācijas Nr. FU 2931 nodošanu atsavināšanai.
6. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.4 pēc adreses „MRS māja Nr. 753” un
kopīpašuma domājamās daļas, kadastra apzīmējums 3250-004 0353, Daudzevā,
Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu atsavināšanai.
7. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr. 4 un kopīpašuma 6475/17424 domājamās
daļas, pēc adreses Jelgavas ielā 26, kadastra apzīmējums 3207 002 0495,
Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu atsavināšanai.
8. Par pamatlīdzekļa bezatlīdzības nodošanu no bilances uz bilanci.
9. Par nekustāmā īpašuma „Lattelekom – Aizkraukles pasts”, 140/504 domājamās
daļas, kadastra apzīmējums 3250 504 0020, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas
novadā, atsavināšanu.
10. Par izmaiņām Jaunjelgavas novada domes Bērnu un jauniešu lietu
starpinstitucionālās komisijas sastāvā.
11. Par nekustamā īpašuma – atsevišķā dzīvokļa īpašuma Nr.3 un kopīpašuma
229/1130 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 3207 900 0453, pēc adreses
Rātūža ielā 2, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, atsavināšanu.
12.Par nekustamā īpašuma – atsevišķā dzīvokļa īpašuma Nr.7 un kopīpašuma
633/10008 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 3250 900 0104, pēc adreses
„MRS māja Nr.15”, Daudzevā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā,
atsavināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Cīrulīši”, kadastra apzīmējums 3284 010 0109,
Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā atsavināšanu.
14. Par Jaunjelgavas novada domes 2012. gada 27. septembra sēdes lēmuma Nr.
34§(protokols Nr. 10) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos A. B.”,
atzīšanu par spēkā neesošu.
15.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības piekritības statusa
noteikšanu.
16.Par A. Ā. iesnieguma izskatīšanu.
17. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas pagaidu kārtība.

18. Sabiedrības vajadzībām atsavināmā nekustamā īpašuma zemes gabala
“Upmaļi” (Saulkrastu iela 16K) Jaunjelgavas pilsētā (kadastra Nr.3207 002 0816)
daļas taisnīgas kompensācijas atlīdzības apstiprināšana un atsavināšanas
ierosināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
19. Par finansiālu atbalstu Daudzeses ev.-luter. Draudzei.
20. Par SIA “BALVU OLŪTS” valdes priekšsēdētājas Z. Arnicānes iesnieguma
izskatīšanu.
21. Par Rudītes Lauriņas iesnieguma izskatīšanu.
22. Par nekustāmā īpašuma atsavināšanā iegūto finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Seces pagasta pārvaldei.
23. Par finansējumu brošūras izdošanai.
24. Par dalību biedrības “Daugavas savienība” rīkotajā projektu iesniegumu
konkursā.
25. Par izbraukuma tirdzniecības vietas atļauju SIA „Rīgas kombinētās lopbarības
rūpnīcai” Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
26. Par nekustamā īpašuma „Rukmaņi”, kadastra apzīmējums 3250 002 0033,
Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnsētas”,
kadastra apzīmējums 3286 002 0137 , Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā,
sadalīšanai.
28. Par nekustamā īpašuma „Jaunzemi”, kadastra apzīmējums 3278 002 0021,
Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, sadalīšanu izstrādājot zemes ierīcības
projektu.

Jaunjelgavas novada domes
Administratīvās iestādes “Jaunjelgavas novada dome”
Kancelejas vadītāja Rudīte Lauriņa
24.11.2014.

