
DOMES sēde 

28.09.2016. plkst.13.00 
 

Darba kārtībā: 

  

1. Par pašvaldības budžeta izpildi augustā.  

2. Par saistošo noteikumu Nr.25/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu.  

3. Par saistošo noteikumu Nr.26/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. 

4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 

budžetā. 

5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. 

6. Par kurinātāju Gārsenes pilī. 

7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu un nosacītās 

summas apstiprināšanu. 

9. Par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22 – 3, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

10. Par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

11. Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 9, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

12. Par īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Kraujas 1”, 

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, noteikšanu. 

13. Par telpu nomas un apkures maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzējam Aknīstes novada izglītības iestādēs. 

14. Par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 19 – 2, Aknīstē, pirkšanu – iegādāšanos 

pašvaldības īpašumā. 

15. Par nekustamā īpašuma “Mierlauki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

pārdošanu par brīvu cenu. 

16. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, 7/16 

domājamās daļas pārdošanu par brīvu cenu. 

17. Par ieceri iegādāties nekustamo īpašumu (zemes gabalu) pašvaldības autonomo 

funkciju izpildei. 

18. Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 “Ģimenes asistenta pakalpojuma 

saņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā” precizēšanu. 

19. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2016. līdz 31.12.2016. 

20. Par Aknīstes novada organizēto kultūras pasākumu cenrāža apstiprināšanu. 

21. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām.  

22. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. 

23. Par pašvaldības zemes nomu. 

24. Par zemes vienības lietošanas mērķi. 

25. Par adrešu likvidēšanu, maiņu, precizēšanu. 

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Skolas ielā 3B, 

Aknīstē, Aknīstes novadā. 

27. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu.  

28. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. 

29. Par Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmuma “Par zemes gabala atdalīšanu 

no nekustamā īpašuma “Andri”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā” (prot. 

Nr.10, 10.#) precizēšanu. 



30. Par saistošo noteikumu Nr.27/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Par pašvaldības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 
apstiprināšanu. 


