
DOMES sēde Nr.8 

27.06.2018. plkst.13.00 
 

Darba kārtībā: 
Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai piederošo dzīvokļu Augšzemes ielā 36, 

dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē, logu nomaiņai. 

2. Par līdzekļu piešķiršanu Aknīstes vidusskolas jauniešu deju kolektīvam apavu 

iegādei. 

3. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes 

novada Asares pagasta Ancenē”. 

4. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – 

Jaunmuiža – Irbes posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”. 

5. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri 

posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”. 

6. Par ēdināšanas pakalpojumu PII “Bitīte” augustā. 

7. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

8. Par Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

9. Par siltuma padeves atslēgšanu daudzdzīvokļu mājai “Rīti”, Asares pagastā, 

Ancenē, Aknīstes novadā.  

10. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

izsoles rezultātiem. 

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai V.Dzenei. 

12. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Dīķi”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra apzīmējums 5662 003 0006, apstiprināšanu. 

13. Par pašvaldības zemes nomu. 

14. Par pašvaldības zemes nomu. 

15. Par pašvaldības zemes nomu. 

16. Par pašvaldības zemes nomu. 

17. Par pašvaldības zemes nomu. 

18. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Fizkultūras ielā 7B, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010151, sadalīšanai.  

20. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Vītoliņi”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440060019, apstiprināšanu.  

21. Par nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu.  

22. Par nekustamā īpašuma “Imantas”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu.  

23. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Amatnieku ielā 6, Aknīstē, kadastra 

Nr.56050010293, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.  

24. Par dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 33, Aknīstē, nodošanu iedzīvotāju 

apsaimniekošanā.  

25. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. 

26. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

27. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

28. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

29. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

30. Par atteikumu apbedīšanas pabalsta piešķiršanai. 

31. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

32. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

33. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietas. 



34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

36. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

37. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

38. Par izslēgšanu no dzīvokļu reģistra. 
 


