
DOMES sēde Nr.13 

24.10.2018. plkst.13.00 

 

Darba kārtībā: 
1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 3.ceturksnī. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu. 

3. Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu. 

4. Par finansējuma piešķiršanu dalībai mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” 

organizētajos tālākizglītības kursos.  

5. Par nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 41, Aknīstē. 

6. Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai piederošā dzīvokļa Augšzemes ielā 28, 

dz.Nr.5, Aknīstē, logu nomaiņai.  

7. Par VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodorganizācijas iesniegumu. 

8. Par stipendijas piešķiršanu. 

9. Par iepirkuma izsludināšanu jauna mikroautobusa iegādei. 

10. Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Augšzemes 

ielā 36, dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē. 

11. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa 

„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

12. Par grozījumiem Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā. 

13. Par izmaiņām Aknīstes novada bāriņtiesas sastāvā. 

14. Par izmaiņām komisiju sastāvos. 

15. Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja nozīmēšanu SIA “Gārsenes 

pils”. 

16. Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījums Aknīstes novada domes 

2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Aknīstes novada pašvaldības 

nolikums” apstiprināšanu. 

17. Par Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānojuma 2006. – 

2018.gadam darbības termiņa pagarināšanu. 

18. Par pašvaldības zemes nomu. 

19. Par adreses piešķiršanu. 

20. Par zemes gabala daļas lietošanas mērķa noteikšanu. 

21. Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (kūdras)  ieguves lauku 

paplašināšana atradnē “Lielais Aknīstes purvs”” akceptēšanu. 

22. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

23. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

24. Par iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

25. Par iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

26. Par īres līguma pagarināšanu. 

27. Par īres līguma pagarināšanu. 

28. Par īres līguma izbeigšanu. 

29. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

30. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

31. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

32. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

33. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā Aknīstes vidusskolā. 

34. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā Aknīstes vidusskolā. 

35. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nodošanu atsavināšanai. 
 


