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SĒDES  PROTOKOLS 

2016.gada 21.septembrī       Nr.12 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde sākta plkst. 15.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā”. (V.Dzene) 

 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Aivars Ielejs, 

Andris Zībergs, 

Guntars Geida, 

Ināra Lunģe, 

Valentīna Čāmāne, 

Aija Voitiške, 

Jānis Vanags 

 

Nepiedalās: Skaidrīte Pudāne 
 

     

  

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe, 

A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 1 jautājumu. 
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1.# 

Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā” 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Ministru 

kabineta 17.05.2016. noteikumiem Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1 pasākuma “Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

īstenošanas noteikumi”, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe, 

A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmajā projektu iesniegumu 

atlases kārtā. 

2. Sagatavot un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu  

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”. 
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 34 158,00 

Attiecināmās izmaksas 34 158,00 

Publiskais finansējums (100%) , tai skaitā: 34 158,00 

Eiropas Sociālā fonda finansējums (85%) 29 034,29 

valsts budžeta finansējums (15%) 5 123,71 

Pašvaldības līdzfinansējums (0%) 0,00 

Neattiecināmās izmaksas 0,00 

 

4. Projekta īstenošanai iesniegt avansa pieprasījumus.  

5. Nepieciešamības gadījumā projekta īstenošanai nodrošināt projekta 

priekšfinansējumu no pašvaldības pamatbudžeta. 

6. Noteikt par projekta vadītāju teritorijas plānotāju Līgu Līdumu.  

7. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā apstiprināt projekta vadības un 

projekta īstenošanas darba grupas. 

8. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanas darba grupā 

algot divus darbiniekus no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

9. Iesniegt Centrālajā finanšu un  līgumu  aģentūrā  nepieciešamos dokumentus un 

slēgt līgumu par KPVIS e-vides izmantošanu. 
 


