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Darba kārtībā: 

 Izpilddirektora ziņojums. 

1. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2018.gadu apstiprināšana. 

2. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” revidenta iecelšana 2019.gada pārskata revīzijai 

un revidenta atlīdzības noteikšana.  

3. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atlīdzības noteikšana. 

4. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

5. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa 

atlīdzības noteikšanu. 

6. Par pašvaldības budžeta izpildi februārī. 

7. Par aizņēmumu Valsts kasē Radžupes ielas iekšpagalmu un ceļa atjaunošanai 

Aknīstes pilsētā. 

8. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste – Krāces, 

Melioratoru, Avotu, Lauku, Girenieku ielu, to posmu pārbūve Aknīstē, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā” realizēšanai. 

9. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā un amatu sarakstā. 

10. Par bezcerīgā debitora parādu norakstīšanu. 

11. Par videonovērošanas kameru uzstādīšanu Aknīstes estrādē. 

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.07.2018. saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par pašvaldības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”. 

13. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas kārtība Aknīstes novadā”. 

14. Par materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas sastāvu Gārsenes 

pagasta pārvaldē. 

15. Par Aknīstes novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centram. 

16. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par Izglītības 

pārvaldes darbības nodrošināšanu. 

17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par Kultūras 

pārvaldes darbības nodrošināšanu. 

18. Par grozījumiem 2017.gada 2.janvāra patapinājuma līgumā Nr.23 ar SIA 

“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

19. Par dzīvokļa Miera ielā 1 – 16, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 14, Aknīstē, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

21. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ancāni”, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu. 

22. Par zemes gabala atdalīšanu  no nekustamā īpašuma “Jaunupītes”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu. 

23. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi lauksaimniecības zemei. 



24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lauku  iela 2C”, 

Aknīstē, Aknīstes novadā (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56050010021) 

apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu. 

25. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Indras”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā (z.v. ar kadastra apzīmējumu 56250080065) 

apstiprināšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu. 

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ūdenssaimniecība”, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 56440050262, Asares pagastā, Aknīstes 

novadā, sadalīšanai. 

27. Par pašvaldības zemes nomu V.Bružam. 

28. Par pašvaldības zemes nomu M.Elksnim. 

29. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu A.Lisovskai 

30. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu M.Nastajai. 

31. Par adresi. 

32. Par siltā ūdens piegādi daudzdzīvokļu mājām “Rīti” un “Spodras”, Ancenē, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

33. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

34. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

39. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

 


