
DOMES sēde Nr.15 

28.10.2015. plkst. 13.00 
Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī. (M.Nastaja) 

2. Par saistošo noteikumu Nr.22/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

3. Par noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

4. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene) 

5. Par Aknīstes novada mājokļu politiku. (S.Pudāne) 

6. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 16.09.2009. apstiprinātajā nolikumā „Par 

pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. (V.Dzene) 

7. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā un amatu sarakstā. (V.Dzene) 

8. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs) 

9. Par nedzīvojamo telpu ar galdniecības iekārtām nomas līguma pagarināšanu. (A.Ielejs) 

10. Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021.gadam 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 

11. Par Aknīstes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākuma plāna 2015.-2017.gadam 

apstiprināšanu. (L.Valaine) 

12. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. (L.Valaine) 

13. Par saistošo noteikumu Nr.23/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

14. Par saistošo noteikumu Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā” apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

15. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. (.L.Valaine) 

16. Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (L.Valaine) 

17. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (L.Valaine) 

18. Par nekustamā īpašuma „Jaunupītes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par 

brīvu cenu. (L.Valaine) 

19. Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti”dz.13, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

pārdošanu par brīvu cenu. (L.Valaine) 

20. Par struktūrvienības un jaunas amata vienības izveidošanu. (L.Valaine) 

21. Par pieteikšanās izsludināšanu uz struktūrvienības „Gārsenes pils” vadītāja amatu. 

(L.Valaine) 

22. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne) 

23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne) 

24. Par izmaiņām Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas 

komisijas sastāvā. (V.Dzene) 

25. Par grozījumiem Nolikumā par Aknīstes novada pašvaldības piedāvātajiem tūrisma 

maksas pakalpojumiem. (V.Dzene) 

26. Par Aknīstes novada Asares pagasta teritorijas plānojuma darbības termiņa pagarināšanu. 

(V.Dzene) 

27. Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu. (V.Dzene) 


