Pļaviņu novada domes sēdes
Pļaviņu novada kultūras centrā, Daugavas ielā 49, Pļaviņās
28.01.2021. (plkst.1500)
DARBA KĀRTĪBA:
Atklātās sēdes daļas jautājumi
1. Par izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izdevumiem 2021.gadā.
2. Par Pļaviņu Mākslas skolas paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtības
apstiprināšanu.
3. Par Klintaines pagasta bibliotēkas reglamenta grozījumiem.
4. Par E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas reglamenta grozījumiem.
5. Par biedrības “Atvars” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par grozījumiem noteikumos “Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
7. Par saistošo noteikumu „Pļaviņu novada pašvaldības 2021. gada budžeta noteikumi” apstiprināšanu.
8. Par grozījumu Pļaviņu novada attīstības programmas 2019-2025 Investīciju plānā apstiprināšanu.
9. Par Pļaviņu novada domes prioritāro projektu 2021.gadā.
10. Par dzīvokļa īpašuma “Skrapas” - 2, Vietalvas pagastā, otrās izsoles rezultātiem.
11. Par dzīvokļa Stacijas ielā 2-2, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 33, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, trešās izsoles rīkošanu.
13. Par dzīvokļa Nr.5 Dzirnavu ielā 2B, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, atsavināšanu un vērtības
apstiprināšanu.
14. Par dzīvokļa Rīgas iela 13-53, Pļaviņās, reģistrēšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, nomas tiesību izsoles rezultātiem.
16. Par nekustamā īpašuma “Odzienas pamatskola”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, nomas tiesību
izsoles rezultātiem.
17. Par īpašuma “Bruņinieki”, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, sadalīšanu.
18. Par īpašuma “Ķūģi-1”, Ķūģi, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, sadalīšanu.
19. Par īpašuma “Lejas Vērsēni”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, sadalīšanu.
20. Par grozījumiem lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 32130011531, “Lejas Uļļi”, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, sadalīšanai.”
21. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pagarinājumu smilts atradnē “Brēķu Aizpurves”, Aiviekstes
pagastā, Pļaviņu novadā.
22. Par zemes vienības daļas, Lielā iela 32A, Pļaviņās, nomu garāžas uzturēšanai.
23. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32130010266 un 32130010267,
Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
24. Par dzīvokļa īpašumu Daugavas ielā 29-3, Pļaviņās.
25. Par dzīvokļa īpašumu Dzirnavu ielā 1-8, Pļaviņās.
26. Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Raiņa iela 68-19, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
27. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu apbūvētai zemes vienībai “Lielaugusti”, Vietalvas pagastā,
Pļaviņu novadā.
28. Par ēkas uzņemšanu grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē.
29. Par īpašuma Avotiņi, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, sadalīšanu.
30. Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam “Taras Miķelēni’’, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu
novadā.
31. Par dzīvokļa Nr.3 Daugavas ielā 74, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, atsavināšanu un vērtības
apstiprināšanu.
32. Par atbalstu skolēniem ārkārtējās situācijas laikā.
Slēgtās sēdes daļas jautājumi
33. Par apdzīvojamās platības piešķiršanu.
34. Par īres līguma pārslēgšanu.
35. Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra.
36. Par reģistrēšanu pašvaldības Palīdzības vispārējās kārtas rindā.

37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
38. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss

Iedzīvotājiem domes sēdes apmeklējumam jāpiesakās iepriekš, lai nodrošinātu epidemioloģisko
prasību ievērošanu. Pieteikties pa tālruni 26429886 (lietvede).

