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Gārsenes kultūras namā 

 

 

Darba kārtībā: 
1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2021.gada janvārī - maijā. 

2. Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. 

3. Par atmežošanas atļaujas piešķiršanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Koki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

4. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs”. 

5. Par līdzekļu piešķiršanu un īres maksas paaugstināšanu dzīvoklim Augšzemes 

ielā 25 -2, Aknīstē, sakarā ar logu nomaiņu. 

6. Par pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājai.  

7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

8. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

9. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

10. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.  

11. Par atbrīvošanu no Aknīstes novada Iepirkumu komisijas sekretāres amata.  

12. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620030198, 1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13.,15., 16., 17., 18., 19., 20., 

21., 22., 23., 24.nogabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu   
13. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620040046, 6.kvartāla 1., 2.,3.,4.,5.,6.nogabala atsavināšanas 

izsoles rezultātu apstiprināšanu.   
14. Par Aknīstes novada pašvaldības kustamā īpašuma – meža cirsmas “Pagasta 

meži”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra 

apzīmējums 56620050080, 5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabala 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.   
15. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja ar zemes gabalu Augšzemes iela 34, Aknīstē, Aknīstes novadā 

atsavināšanas elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

16. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Spodriņu 

kūts”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu.   

17. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Pagasta 

zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu.   

18. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Teiksmas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

19. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Jaunsilaine”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu.   
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē. 



21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”-5, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē. 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”-6, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, pirmās kārtas elektroniskās  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un otrās kārtas izsoles  organizēšanu e- izsoles.ta.gov.lv vietnē. 

23. Par līdzekļu novirzīšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala 

“Odiņi”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas. 

24. Datu aktualizācija par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” apsaimniekošanā un 

pārvaldīšanā Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem. 

25. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

26. Par pašvaldības zemes nomu. 

27. Par pašvaldības zemes nomu. 

28. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

29. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

30. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

31. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

32. Par pašvaldības zemes vienības pārnomāšanu. 

33. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

34. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

35. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

36. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

37. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

38. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010094 platības precizēšanu. 

39. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

40. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

41. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

42. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

43. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

44. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

45. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

46. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

47. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

48. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

49. Par līguma slēgšanu ar SIA Tet. 

50. Par atvaļinājuma kompensācijas izmaksāšanu pašvaldības priekšsēdētājai. 

51. Par līguma slēgšanu ar SIA “Kvēle”. 

 
 


