
Domes sēde Nr.5 

23.03.2016. plkst.13.00 
 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi februārī. (V.Dzene)  

2. Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

3. Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

4. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 2015.gada pārskata apstiprināšanu. 

(V.Dzene) 

5. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2015.gada pārskata 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 

6. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

7. Par dalību Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 

2016 projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam. 

(V.Dzene) 

8. Par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un 

nepabeigtās celtniecības gada inventarizācijas veikšanu. (V.Dzene) 

9. Par Aknīstes novada pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu. (V.Dzene) 

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

11. Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

(V.Dzene) 

12. Par cenas noteikšanu novada suvenīriem (V.Dzene). 

13. Par saistošajiem noteikumiem Nr.10/2016 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””. 

(L.Valaine) 

14. Par autostāvvietas noteikšanu automašīnai Citroen Berlingo GF 482. 

(V.Dzene) 

15. Par Aknīstes novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu 

apstiprināšanu. (L.Valaine) 

16. Nolikuma “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas 

kārtību Aknīstes novada pašvaldībā” apstiprināšana. (L.Valaine) 

17. Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) “Navicki”- 5 un “Navicki”- 6, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem. (L.Valaine) 

18. Par Aknīstes novada kultūras pasākumu plāna apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

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

20. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. (A.Ielejs) 

21. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības bilancē. (V.Dzene) 

22. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Kastaņi”, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, (kadastra Nr.56250070126) apstiprināšanu, 

īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu. (A.Ielejs) 

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

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

25. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra Gārsenes 

kultūras nama nolikumā. (S.Pudāne) 



26. Par Aknīstes novada tūrisma informācijas punkta nolikuma apstiprināšanu. 

(S.Pudāne) 

 


