
DOMES sēde Nr.1 

24.01.2018. plkst.13.00 

 
Darba kārtībā: 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī.  

2. Par saistošo noteikumu  Nr.1/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu.  

3. Par saistošo noteikumu  Nr.2/2018 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. 

4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 

budžetā. 

5. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

atsavināšanas izsoles rezultātiem. 

6. Par saistošo noteikumu “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Aknīstes novadā” apstiprināšanu.  

7. Par saistošo noteikumu Nr.29/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 

precizēšanu.  

8. Par saistošo noteikumu Nr.30/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”” 

precizēšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr.31/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo aprūpi mājās 

Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”” precizēšanu. 

10. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) 

saskaņošanu.  

11. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. 

12. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no 01.01.2018. – 31.08.2018. 

13. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām no 01.01.2018. – 31.08.2018. 

14. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem no 01.01.2018. – 31.08.2018. 

15. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā. 

16. Par degvielas normas noteikšanu skaņu operatoram. 

17. Par kredīta ņemšanu asfaltēto laukumu atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas 

un PII “Bitīte”, projekta “Radošā rezidence “Debesjums”” realizēšanai. 

18. Par Aknīstes novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību. 

19. Par finansējumu remontdarbiem Gārsenes kultūras namā. 

20. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu.  

21. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

22. Par pašvaldības zemes nomu. 

23. Par nedzīvojamo telpu nomu.  

24. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 

25. Par izmaiņām pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā. 

26. Par deleģējuma līguma slēgšanu Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

pakalpojumu nodrošināšanai. 

27. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes apstiprināšanu 

2018.gadam. 


