
Sēdes norises datums: 2018.gada 27.decembrī 

 Sēdes norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils 

 PROJEKTS 

DOMES SĒDE  

plkst.11:00 

Darba kārtība:  

 

1.  Par amatu savienošanu 

2.  Par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

3.  Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

4.  Par Jēkabpils novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu 

5.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanas deleģējuma līguma slēgšanu 

6.  Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas 

kārtība” 

7.  Par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 5/2018 ”Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2018 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” apstiprināšanu 

8.  Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” 

apstiprināšanu  

9.  Par grozījumiem telpu nomas līgumā (SIA “Saimniecība Vistiņas” VRNr.55403042901, “Plaukas”, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads) 

10.  Par grozījumiem telpu nomas līgumā (SIA “BIAMEAT”, VRNr.45403030690, “Silaputni”, Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads, LV-5239) 

11.  Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils (SIA “LLKC”, Rīgas iela 34, 

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018) 

12.  Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā  (J.K.) 

13.  Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (M.C.) 

14.  Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (M.A.) 

15.  Par īres tiesību piešķiršanu (G.J.) 

16.  Par atļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes ezerā (P.M.) 

17.  Par dzīvokļa Lauku iela 1-5, Zasā, Zasas pagastā iegādāšanos pašvaldības īpašumā (E.K.) 

18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Nagļi”, Zasas pagasts, kadastra Nr.5698 003 0001) 

19.  Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu 

20.  Par nekustamā īpašuma Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra apzīmējums 5666 004 0188, atsavināšanu 

21.  Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra apzīmējums 5698 001 0283, atsavināšanu 

22.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu Kalna pagastā (“Vidsala”, Kalna pagasts, kadastra Nr.5666 004 0103) 

23.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leimaņu pagastā 

24.  Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 2018. gada decembrim 

25.  Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 

2018. gada decembrim 

26.  Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada decembrī 

27.  Par grozījumiem 2018.gada 29.novembra Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.309 “Par pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgu grupai” 

28.  Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprināšanu 

29.  Par Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas apstiprināšanu 

30.  Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada sportistiem 

31.  Par  finansiālu atbalstu novada korim “Putni” dalībai XV Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā 

32.  Par nekustamā īpašuma ņemšanu bilancē 

33.  Par zemes nomu Leimaņu pagastā (VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073) 


