
DOMES sēde Nr.4 

24.04.2019. plkst.13.00 
 

 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi martā. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 Aknīstes novada 

pašvaldības pamatbudžeta plāns 2019.gadam” apstiprināšanu. 

3. Grāmatvedības ziņojuma par Aknīstes novada pašvaldības nemateriālo 

ieguldījumu, pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības gada 

inventarizācijas veikšanu apstiprināšana. 

4. Par Aknīstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata 

apstiprināšanu. 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Augšzemes”, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. 

6. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 

34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala - meža zeme ar mežaudzi un 

purvu “Dzeguzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

8. Par Aknīstes novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi 

Aknīstes novadā” apstiprināšanu. 

10. Par PII “Bitīte” darbību vasarā. 

11. Par tehniskā projekta izstrādi ēkai Augšzemes ielā 41, Aknīstē. 

12. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

13. Par projektu PII “Bitīte” apgaismojuma ierīkošanai. 

14. Par sadarbību ar Bincas pilsētu Vācijā. 

15. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

16. Par pašvaldības zemes nomu. 

17. Par pašvaldības zemes nomu. 

18. Par pašvaldības zemes pārnomāšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma “Pasusēja”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. 

20. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druviņas”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, un nosaukuma piešķiršanu. 

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma “Druviņas”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56620010008 sadalīšanai. 



22. Par Aknīstes novada domes 27.02.2019. lēmuma Nr.50 (prot.Nr.2, 8.#) 

precizēšanu. 

23. Par pašvaldībai piekritīgā īpašuma “NORD TORF ceļš” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu Aknīstes pagastā. 

24. Par ūdensvada ierīkošanu dzīvojamai mājai Augšzemes ielā 4, Aknīstē. 

25. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56250070229 un 

pašvaldības ceļa nodošanu valstij. 

26. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

27. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

30. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

32. Par nekustamā īpašuma Strādnieku ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 


