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Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018 

„Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski svarīgu objektu Aknīstes novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Aknīstes novada dome savu funkciju efektīvai izpildei 

dibina kapitālsabiedrību – SIA “Gārsenes pils”. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta ceturto daļu pašvaldības dome izdod 

saistošos noteikumus, lai noteiktu, ka pašvaldības 

īpašums - Gārsenes pils ir stratēģiski svarīgs 

pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. 

2. Īss projekta satura izklāsts      2014.gada 23.decembrī tika pieņemts Aknīstes 

novada pašvaldības lēmums par Gārsenes 

pamatskolas likvidēšanu un vēsturiskās ēkas 

atstāšanu pašvaldības īpašumā.  

     2015.gada 25.februārī Aknīstes novada dome 

pieņēma lēmumu (Prot.Nr.3, 23) “Par Gārsenes pils 

turpmāko izmantošanu”,  ar 01.08.2015. izmantot 

Gārsenes pils telpas Aknīstes novada pašvaldības 

autonomo funkciju realizēšanai, par objekta 

„Gārsenes pils” saglabāšanu pašvaldības īpašumā. 

Gārsenes pils un tai piekrītošo saimniecības ēku 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas funkciju, to 

veicot ar struktūrvienības „Gārsenes pils” palīdzību. 

Saistošo noteikumu mērķis ir dibināt SIA “Gārsenes 

pili”, lai: 

1) nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu 

pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei 

raksturīgus rezultatīvos rādītājus; 

2) izveidotu iekšējās kontroles un pārvaldības 

pasākumu kopumu, nodrošinot labu 

pārvaldību, normatīvajos aktos noteiktajai 

kompetencei atbilstošu darbību, korupcijas un 

interešu konflikta risku novēršanu; 

3) ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba 

procesu efektīvai izpildei un kontrolei; 

4) pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem 

un sabiedrību kopumā. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Ir saskaņots 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ir veikta aptauja   
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5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2018.gada 25.jūlijā (prot.Nr.9, 12.#) 

PRECIZĒTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2018.gada 26.septembrī (prot.Nr.12, 9.#) 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2018 

„ Par Gārsenes pils atzīšanu par stratēģiski svarīgu objektu Aknīstes 

novadā” 

 Izdoti saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

 pirmo un ceturto daļu  

 

Šie saistošie noteikumi nosaka, ka Gārsenes pils ir stratēģiski svarīgs 

nekustamais īpašums Aknīstes novada administratīvās teritorijas attīstībai. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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