
DOMES sēde 

28.04.2021. plkst.13:00  

 

Aknīstes vidusskolas zālē 

 

Darba kārtībā: 
1. SIA “Gārsenes pils” valdes locekļa atlīdzības noteikšana. 

2. Par pašvaldības budžeta izpildi 2021.gada martā. 

3. Par saistošo noteikumu Nr.6/2021 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

27.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.2/2021 „Aknīstes novada pašvaldības 

budžeta plāns 2021.gadam”” apstiprināšanu. 

4. Grāmatvedības ziņojums par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo 

ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada inventarizācijas 

veikšanu. 

5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. 

6. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. 

7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. 

8. Par Aknīstes novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 

9. Par personu atbrīvošanu no Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļa amata. 

10. Par papilddarba samaksu par projekta pieteikuma izstrādi.  

11. Par Sociālā dienesta  vadītājas atbrīvošanu no darba. 

12. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs”.  

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra 

Nr.56250030046, kadastra apzīmējumu 56250030042, “Ulasu ceļš,” Aknīstes 

pagasts,  Aknīstes novads  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

nomas līguma slēgšanu. 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala, kadastra Nr. 56250040220, 

kadastra apzīmējums 56250040316, “Pasusēja,” Aknīstes pagastā, Aknīstes 

novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma 

slēgšanu. 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra 

Nr.56250030046, kadastra apzīmējums 56250060048, Aknīstes pagastā 

Aknīstes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas 

līguma slēgšanu. 

16. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes gabala Amatnieku 

iela 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

17. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes gabala “Uzkalni” 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu.   
18. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes gabala, kadastra 

Nr.56620030289, “Pagasta zeme” Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.   
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala Avotu iela 8A, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Akoti”, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Liepkalni”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Spodriņu kūts”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 



23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala, kadastra Nr.56620050079, 

“Pagasta zeme”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Jaunsilaine”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Rudzāti”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, otrās kārtas izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

atkārtotas  organizēšanu e- izsoles.lv vietnē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Teiksmas”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Navicki”- 5, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Augšzemes ielā 34, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

30. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

31. Par saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Grozījums Aknīstes novada domes 

16.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.15 “Kapsētu uzturēšanas noteikumi 

Aknīstes novadā”” apstiprināšanu. 

32. Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr. 56620030198, kadastra apzīmējums 56620030198                

1.kvartāla 2., 4., 5., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.nogabals 

20,84 ha platībā, nodošanu atsavināšanai, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

33. Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620040046, 

6.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6.nogabals 6,04 ha platībā, nodošanu atsavināšanai, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.   

34. Par pašvaldības meža cirsmas “Pagasta meži”, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novadā, kadastra Nr.56620030198, kadastra apzīmējums 56620050080, 

5.kvartāla 3., 4., 8., 10., 11., 12., 15.nogabals 9,07 ha platībā, nodošanu 

atsavināšanai, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.   

35. Par PII “Bitīte” darbību vasarā. 

36. Par pašvaldības zemes nomu. 

37. Par pašvaldības zemes nomu. 

38. Par pašvaldības zemes nomu. 

39. Par pašvaldības zemes nomu. 

40. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

41. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

42. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu. 

43. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

44. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

45. Par  nekustamā īpašuma “Sarmiņas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. 

46. Par zemes ierčības projekta apstipirnāšanu nekustamajam īpašumam “Caunes”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

47. Par  nekustamā īpašuma Lauku ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, sadalīšanu.  



48. Par reālservitūta noteikšanu nekustamajam īpašumam “Alberti”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā. 

49. Par medību tiesībām. 

50. Par pašvaldības zemes vienības, kadastra apzīmējums 56050010286, Tirgus ielā 

1A, Aknīstē, nodošanu atsavināšanai. 

51. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Kraujas 3” – 16, Kraujas, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. 

52. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. 

53. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

54. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

55. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

56. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. 

57. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

58. Par pieteikumu Aknīstes Novadpētniecības muzeja akreditācijai. 
 


