
DOMES sēde Nr.2 

27.01.2020. plkst.13.00 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī.  

2. Par saistošo noteikumu  Nr.1/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2019.gadam” apstiprināšanu.  

3. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no 01.01.2020. – 31.08.2020. 

4. Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas noteikšanu no 

01.01.2020. – 31.08.2020. 

5. Par pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. 

6. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem no 01.01.2020. – 31.08.2020. 

7. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā.  

8. Par Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu. 

9. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma Muzejs, Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma Mūri, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2020.gadam 

apstiprināšanu. 

12. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. 

13. Par grozījumu Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā.  

14. Par Ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2020.gadam. 

15. Par saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 

2020.gadam” apstiprināšanu. 

16. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu 

izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā” realizēšanai. 

17. Par Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plānu 2019. – 2020.gadam.  

18. Par pašvaldības iegūto līdzekļu novirzīšanu. 

19. Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

Aknīstes novadā” apstiprināšanu. 

20. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

21. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

22. Par pašvaldības zemes nomas līgumu izbeigšanu. 

23. Par pašvaldības zemes nomu. 

24. Par pašvaldības zemes nomu. 

25. Par pašvaldības zemes nomu. 

26. Par pašvaldības zemes nomu. 

27. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai. 

28. Par nekustamā īpašuma “Ķirši”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 



29. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. 

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Bubuļi”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai. 

31. Par personas izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu izīrēšana”. 

32. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

33. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

34. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

35. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

36. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtību Aknīstes novadā. 

37. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu. 

38. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu. 

39. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 


