Pļaviņu novada domes
25.04.2019. plkst.1500 sēdes
(Aiviekstes pagasta pārvaldes tradīciju zālē, 1.maija ielā 6)
DARBA KĀRTĪBA:
Atklātās sēdes daļas jautājumi
1. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases investīciju projektu īstenošanai izglītības jomā.
2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.
3. Par Pļaviņu novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
4. Par Pļaviņu novada bāriņtiesas sastāva apstiprināšanu.
5. Par Pļaviņu novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam apstiprināšanu.
6. Par izmaiņām 2018.gada 15.maija līgumā Nr.8 “Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr.5 līdz
zemes gabalam ar kadastra Nr.32580090371 pārbūve”.
7. Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”
8. Par dalību projektu konkursā.
9. Par piedalīšanos projektu konkursā.
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
11. Par dzīvokļa Raiņa ielā 68-9, Pļaviņās, piešķiršanu.
12. Par skolēnu darbu vasarā.
13. Par grozījumiem noteikumos “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību
Pļaviņu novada ģimnāzijā”.
14. Par noteikumu „Kārtība, kādā Pļaviņu novada amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības
mantu un finanšu līdzekļus” grozījumu apstiprināšanu.
15. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma grozījumiem.
16. Par konkursa “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā” nolikuma apstiprināšanu.
17. Par mednieku kluba “Selga –M” iesnieguma izskatīšanu.
18. Par dzīvokļa Nr. 5 – 19,6 m² platībā, 259/5940 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās
mājas un zemes gabala īpašuma tiesību nodibināšanu un nodošanu atsavināšanā Daugavas ielā
111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
19. Par dzīvokļa Nr.1, Vietalvas ielā 1B, Pļaviņās, Pļaviņu novadā izslēgšanu no bilances.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu īpašumiem, kurus iegādājusies pašvaldība.
21. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) ar kadastra Nr. 32420100063 “Kumulis”, Aiviekstes
pagastā, Pļaviņu novadā atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kalna Pīlādži”, Vietalvas pagasts,
Pļaviņu novads.
23. Par nekustamā īpašuma "Kalna 4 ", Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, sadalīšanu.
24. Par apbūvētas zemes vienības Raiņa ielā 25, Pļaviņās, Pļaviņu novadā vērtības apstiprināšanu.
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32130011813 daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
26. Par nekustamā īpašuma “Katlu māja”, Zvaigžņu ielā 4, Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu
novadā ar īpašuma kadastra Nr. 3292 006 0250 ar kustamo mantu izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma “Mežvestes”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā ar kadastra Nr. 3242
011 0211 reģistrēšanu.
28. Par nekustamā īpašuma “Rāceņi”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā ar kadastra Nr. 3258 005
0059 reģistrēšanu.
29. Par nekustamā īpašuma “Zalkši”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā ar kadastra Nr. 3258 005
0080 reģistrēšanu.
30. Par nekustamā īpašuma “Aizalkšņi”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā ar kadastra Nr. 3258
009 0367 reģistrēšanu.

31. Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3242 004 0197, Medeņu ielā, Aiviekstes
pagastā, Pļaviņu novadā, iznomāšanu.
32. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Rīgas ielā 22, Pļaviņās, Pļaviņu novadā izsoles
rezultātiem.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Ķūģu jaunā māja”, Ķūģi, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads
vērtības apstiprināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Saulgriežu ielā 10, Stukmaņi, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā
vērtības apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma “Mētraslīči”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā ar kadastra Nr. 3242
008 0113 reģistrēšanu.
36. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
37. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra numuru 3213 001 1424, Lielā ielā 48, Pļaviņas,
Pļaviņu novadā nodošanu atsavināšanā.
38. Par dzīvokļa Nr. 1– 62.7 m² platībā, 627/2056 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās
mājas, palīgēkām un zemes gabala Lielā ielā 9, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, izsoles protokola un
rezultātu apstiprināšanu.
39. Par zemes vienības un dzīvojamās mājas Daugavas ielā 37, Pļaviņās, Pļaviņu novadā ar
kadastra apzīmējumu 32130010159, vērtības apstiprināšanu.
40. Par 2017.gada 29.maija Zemes nomas līguma ar apbūves tiesībām, par nekustamā īpašuma
Raiņa ielā 66B, Pļaviņās, Pļaviņu novadā nomu, pārjaunošanu.
41. Par apbūvētas zemes vienības ar mežaudzi “Priežusala”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā ar
kadastra apzīmējumu 32420070086 vērtības apstiprināšanu.
Slēgtās sēdes daļas jautājumi
42. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
43. Par īres līguma pārslēgšanu.
44. Par īres līguma izbeigšanu un deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
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