
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,  

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2016.gada 23.novembrī       Nr.16 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par noslēgtajiem līgumiem. (V.Dzene) 

2. Par pašvaldības budžeta izpildi oktobrī. (M.Nastaja) 

3. Par saistošo noteikumu Nr.31/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

4. Par saistošo noteikumu Nr.32/2016 „ Grozījumi Aknīstes novada domes 

24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

5. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 

budžetā. (M.Nastaja) 

6. Par saistošo noteikumu Nr.30/2016 “Aknīstes novada pašvaldības stipendiju 

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

7. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā. (V.Dzene) 

8. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene) 

9. Par papildu finansējumu mērķdotācijām. (V.Dzene) 

10. Par prēmiju piešķiršanu. (V.Dzene) 

11. Par VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” atbrīvošanu no telpu nomas 

maksas. (V.Dzene) 

12. Par grozījumiem Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā. (V.Dzene) 

13. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Tunķeļi”, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, apstiprināšanu. (V.Dzene) 

14. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 22 – 3, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

15. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem. (V.Dzene) 

16. Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. (A.Ielejs) 

17. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs) 

18. Par medību lietošanas tiesībām. (A.Ielejs) 

19. Par telpu nomu. (A.Ielejs) 

mailto:akniste@akniste.lv


20. Par projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes 

novadā” objektu atlases kritēriju formulējumu precizēšanu. (A.Ielejs) 

21. Par būvju klasifikācijas pēc lietošanas veida maiņu. (A.Ielejs) 

22. Par galdniecības ceha nomu un nomas maksas samazināšanu. (V.Dzene) 

23. Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu)  atsavināšanu. (S.Pudāne) 

24. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne) 

25. Par īres tiesību izbeigšanu. (S.Pudāne) 

26. Par Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

27. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne) 

 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Aivars Ielejs, 

Andris Zībergs, 

Guntars Geida, 

Ināra Lunģe, 

Aija Voitiške, 

Jānis Vanags, 

Skaidrīte Pudāne, 

Valentīna Čāmāne 
 

Pašvaldības darbinieki: M.Nastaja – finansiste, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

 

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 27 jautājumiem. 

 

 

1.# 

Par noslēgtajiem līgumiem 

V.Dzene 

Komitejas priekšsēdētāja V.Dzene informē par noslēgtajiem līgumiem: 

1. 18.10.2016. līgums ar SIA “Ošukalns”, reģ.Nr.45403003353, juridiskā adrese: 

Bebru iela 104a, Jēkabpils, par būvdarbu veikšanu Aknīstes vidusskolas 

stadiona pārbūvē. Līguma summa EUR 300 272,74. 

2. 21.10.2016. līgums ar SIA “EMVA”, reģ.Nr.44103059490, juridiskā adrese: 

Rūpnīcas iela 13-7, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, par būvuzraudzības 

veikšanu Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūvē. Līguma summa EUR 4705,55. 

3. 13.10.2016. pakalpojuma līgums ar SIA “Kadri”, reģ.Nr.454093004170, 

juridiskā adrese: Poruka iela 4, Madona, par transportlīdzekļu vadītāju 



apmācību 8 (astoņiem) Aknīstes vidusskolas skolēniem. Līguma summa EUR 

1000,00. 

4. 24.10.2016. līgums ar biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība”, 

reģ.Nr.40008169402, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 

par divu praktisko nodarbību (lielās ķīmijas noslēpumi un gaisa raķešu 

nodarbība) novadīšanu 26.10.2016. Aknīstē. Līguma summa EUR 200,00. 

5. 17.10.2016. iepirkuma līgums ar SIA “Brēķu Studenti”, reģ.Nr.45404003613, 

juridiskā adrese: Madonas iela 6, Jēkabpils, par Aknīstes novada Asares pagasta 

ceļu remonta darbu veikšanu. Līguma summa EUR 15 336,75. 

6. 21.10.2016. līgums ar z/s “Kalna Rūdupes”, reģ.Nr.454030003207, juridiskā 

adrese: “Kalna Rūdupes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par ābolu piegādi 

pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”. Līguma summa EUR 220,00. 

7. 30.09.2016. līgums ar z/s “Kauliņi”, reģ.Nr.45404001557, juridiskā adrese: 

“Kauliņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, par pašvaldības autoceļu un ielu 

malu appļaušanu Aknīstes novada Gārsenes pagasta teritorijā. Samaksa par 1 

gājiena km (appļauta viena ceļa mala 1 km garumā) EUR 4,58 (bez PVN). 

8. 03.10.2016. līgums ar z/s “Kauliņi”, reģ.Nr.45404001557, juridiskā adrese: 

“Kauliņi”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, par zāles appļaušanu Aknīstes 

novada Gārsenes pagasta laukumu teritorijās. Līgumcena EUR 35,00 par 1 

nopļauto hektāru. 

9. 18.10.2016. līgums ar D.P., /adrese/, par muzikālo pakalpojumu pašdarbnieku 

ballē Gārsenes kultūras namā 21.10.2016. Līguma summa EUR 420,00. 

10. 24.10.2016. autora atlīdzības līgums ar A.L., /adrese/, par autordarbu “Garam. 

Miesai. Dvēselei”. Līguma summa EUR 100,00. 

11. 17.10.2016. līgums ar SIA “Astarte - Nafta”, reģ. Nr.40003276964, juridiskā 

adrese: Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles novads, par degvielas iegādi Aknīstes 

novada pašvaldības vajadzībām.  

12. 01.11.2016. līgums ar SIA “IB Krāces”, reģ.Nr.45403044686, juridiskā 

adrese: “Elsītes”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par mehanizētu 

pašvaldības autoceļu malu krūmu atvašu appļaušanu Aknīstes novada Asares 

pagasta teritorijā. Līgumcena EUR 48,40 par 1 stundu. 

13. 28.10.2016. līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģ. 

Nr.90000812928, juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, par CFLA Kohēzijas 

politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vides 

izmantošanu.  

14. 26.10.2016. līgums ar J.B., /adrese/, par muzikālo pakalpojumu Asares kultūras 

namā 28.10.2016. Līguma summa EUR 350,00. 

15. 01.11.2016. līgums ar biedrību “Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”, reģ.Nr.40008043690, 

juridiskā adrese: Čaka iela 97, Rīga, par tiesībām izmantot autoru darbus teātra 

izrādēs publiskā izpildījumā. Autoratlīdzības apmērs EUR 15,00 par katru 

iestudējuma izrādīšanas reizi. 

16. 26.09.2016. līgums ar biedrību “Latvijas Izpildītāju un producentu 

apvienība” (LaIPA), reģ.Nr.40008042958, juridiskā adrese: Bauskas iela 58-

1, Rīga, par fonogrammām, kas tika izmantotas publiskā pasākumā Olimpiskā 

Diena 2016 Aknīstes vidusskolā 23.09.2016. Atlīdzības apmērs EUR 17,96. 

17. 24.10.2016. līgums ar SIA “Ošukalns”, reģ.Nr.45403003353, juridiskā adrese: 

Bebru iela 104a, Jēkabpils, par uzturēšanas darbu veikšanu Aknīstes novada 

pašvaldības ceļa posmiem Gārsenes pagastā. Līguma summa EUR 2394,07. 

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 



2.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi oktobrī 

M.Nastaja 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāra-

oktobra ieņēmumus – EUR 2019616,52 un izdevumus – EUR 1778675,84; speciālā 

budžeta ieņēmumus – EUR 108099,80 un izdevumus – EUR 117559,72; ziedojumu un 

dāvinājumu ieņēmumus – EUR 971,50 un izdevumus – EUR 72,65. 
 
 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.31/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu 

M.Nastaja 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par budžetu un 

finanšu vadību”, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.31/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos 

Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un  

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 
Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 27 61 85 14 67 87 2 42 29 72 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 39 74 12 1 50 00 1 41 24 12 

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                    

10 54 18 1 30 00 11 84 18 

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi                                                                                                                                               

2 10 00 -1 30 00 80 00 



  IV Nenodokļu ieņēmumi 5 34 85 1 50 00 6 84 85 

13.0.0.0 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 

ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO 

NODOKĻU PAMATPARĀDA 

KAPITALIZĀCIJAS                                                                                                            

5 20 00 1 50 00 6 70 00 

13.2.0.0 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas                                                                                                                                                               

3 10 00 1 50 00 4 60 00 

13.2.1.0 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                                     3 10 00 1 50 00 4 60 00 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                                     3 10 00 1 50 00 4 60 00 

  V Transfertu ieņēmumi  78 60 04 13 04 87 91 64 91 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                74 40 04 13 04 87 87 44 91 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta                                                                                                                           

74 40 04 13 04 87 87 44 91 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim                                                                                                                                           

27 80 37 13 04 87 40 85 24 

18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

izglītības, spec. izglītības iestāžu un daļējai 

interešu izglītības programmu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI    

21 49 13 12 14 91 33 64 04 

18.6.2.5. Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām                                       

1 60 00 89 96 2 49 96 

  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi  9 02 69 13 00 9 15 69 

21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                 9 02 69 13 00 9 15 69 

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                                                                                                       

8 16 10 13 00 8 29 10 

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

maksas pakalpojumiem                                                                                                                                               

3 49 00 13 00 3 62 00 

21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs                                                                                                                                                  

20 00 13 00 33 00 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 
Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 36 63 76 13 71 77 2 50 35 53 

           8 86 08 -50 00 8 36 08 

01.110    Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas                                                                          32 21 22 13 70 32 34 92 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    48 96 17 80 00 49 76 17 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                   22 26 09 92 19 23 18 28 

09.219     57 16 16 12 09 07 69 25 23 

09.510    Interešu un profesionālās ievirzes izglītība                                                                            4 86 18 26 81 5 12 99 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 36 63 76 13 71 77 2 50 35 53 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 25 56 33 13 04 87 1 38 61 20 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               1 01 62 53 10 57 41 1 12 19 94 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          97 54 98 10 53 64 1 08 08 62 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        97 54 98 10 53 64 1 08 08 62 

1150     Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

3 92 55 3 77 3 96 32 

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

3 92 55 3 77 3 96 32 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas                                                                                               

23 93 80 2 47 46 26 41 26 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

23 93 80 2 47 46 26 41 26 



1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

23 93 80 2 47 46 26 41 26 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    54 77 19 33 62 55 10 81 

2100     Komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                                        32 49 1 11 33 60 

2110     Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                              10 94 5 18 16 12 

2111 Dienas nauda                                                                                                                                                                                             4 88 4 50 9 38 

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi                                                                                                                                                       

6 06 68 6 74 

2120     Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                               21 55 -4 07 17 48 

2121 Dienas nauda                                                                                                                                                                                             20 17 -4 50 15 67 

2122 Pārējie komandējumu izdevumi                                                                                                                                                                             1 38 43 1 81 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              35 29 82 -6 54 35 23 28 

2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                                  11 38 57 -4 42 11 34 15 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                                                                                                                                                                       61 75 -4 77 56 98 

2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju                                                                          

85 81 35 86 16 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

10 13 74 23 96 10 37 70 

2231 Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana                                                                                                                                    

9 81 -11 9 70 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    2 54 02 -3 30 2 50 72 

2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem                                                                                                                              

21 48 -20 21 28 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

7 01 12 27 57 7 28 69 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu)                                                                                                           

6 88 58 1 00 6 89 58 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts                                                                                                                                                                  87 88 -20 87 68 

2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana                                                                                                                                          

1 02 19 1 20 1 03 39 

2260     Īre un noma                                                                                                                                                                                              53 73 -54 53 19 

2264 Iekārtu un inventāra īre un noma                                                                                                                                                                         37 53 -54 36 99 

2270     Citi pakalpojumi                                                                                                                                                                                         4 19 97 -26 61 3 93 36 

2278 Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu 

organizēšanas izdevumi                                                                                                                                               

3 19 91 -30 16 2 89 75 

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi                                                                                                                                                    

1 00 06 3 55 1 03 61 

2280     Maksājumi par sniegtajiem finanšu 

pakalpojumiem                                                                                                                                                          

35 41 7 35 48 

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu                                                                                                                                                              35 41 7 35 48 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 

5000                                                                                                            

18 87 19 39 05 19 26 24 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               5 25 54 49 30 5 74 84 

2311 Biroja preces                                                                                                                                                                                            1 24 98 -5 97 1 19 01 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                2 41 63 14 32 2 55 95 

2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai                                                                                                                                     

1 58 93 40 95 1 99 88 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     4 10 76 -2 00 4 08 76 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 3 65 76 -2 00 3 63 76 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli                                                                                                                                                         

5 14 00 1 12 5 15 12 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         5 14 00 1 12 5 15 12 

2360     Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana                                                                                                                                           

3 84 00 -9 37 3 74 63 



2361 Mīkstais inventārs                                                                                                                                                                                       29 50 -9 37 20 13 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  19 30 65 83 28 20 13 93 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            19 30 65 83 28 20 13 93 

5210     Zeme, ēkas un būves                                                                                                                                                                                      68 99 41 00 1 09 99 

5211 Dzīvojamās ēkas                                                                                                                                                                                          0 11 00 11 00 

5214 Zeme zem ēkām un būvēm                                                                                                                                                                                   0 30 00 30 00 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    4 64 51 51 33 5 15 84 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                               57 93 24 16 82 09 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika                                                                                                                                                              43 87 9 05 52 92 

5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                            2 06 42 18 12 2 24 54 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     13 97 15 -9 05 13 88 10 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     13 97 15 -9 05 13 88 10 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                           

16 15 06 -50 00 15 65 06 

7100     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                           

8 86 08 -50 00 8 36 08 

7180     Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   8 86 08 -50 00 8 36 08 

71800 Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   8 86 08 -50 00 8 36 08 

 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 

 

 

4.# 

Par saistošo noteikumu Nr.32/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu 

M.Nastaja 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par budžetu un 

finanšu vadību”, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.32/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos 

Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus: 



Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada 

plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

18 05 20 0 18 05 20 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

18 05 20 0 18 05 20 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    10 11 52 -2 49 87 7 61 65 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              8 19 75 -2 38 87 5 80 88 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

1 13 18 26 32 1 39 50 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    40 00 -22 02 17 98 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

72 53 48 34 1 20 87 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo 

remontu)                                                                                                           

7 01 32 -2 65 19 4 36 13 

2246 Ceļu un ielu kārtējais remonts                                                                                                                                                                           6 82 78 -2 65 19 4 17 59 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

1 81 77 -11 00 1 70 77 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     34 93 -10 00 24 93 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 34 93 -10 00 24 93 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         1 16 00 -1 00 1 15 00 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         1 16 00 -1 00 1 15 00 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  2 70 09 1 37 08 4 07 17 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            1 89 09 1 37 08 3 26 17 

5210     Zeme, ēkas un būves                                                                                                                                                                                      1 27 16 1 37 08 2 64 24 

5213 Transporta būves                                                                                                                                                                                         1 27 16 1 37 08 2 64 24 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           2 25 58 1 12 79 3 38 37 

7100     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           2 25 58 1 12 79 3 38 37 

7180     Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   2 25 58 1 12 79 3 38 37 

71800 Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   2 25 58 1 12 79 3 38 37 

 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene   
 
 

5.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 

budžetā 

M.Nastaja 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu 

un dāvinājumu budžetā. 
 

6.# 

Par saistošo noteikumu Nr.30/2016 “Aknīstes novada pašvaldības stipendiju 

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

V.Dzene 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta trešo daļu, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30/2016 “Aknīstes novada pašvaldības 

stipendiju piešķiršanas kārtība”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 
 

Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.30/2016 

“Aknīstes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka 

savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos 

gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. No 

likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.un 

6.punkta izriet, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst 

gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt veselības 

aprūpes pieejamību, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba 

samazināšanu.  No minētajām funkcijām izriet arī 

pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, 

kas studē specialitātēs, kas nepieciešamas Aknīstes novada 

pašvaldībai.  

Saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt Aknīstes novada 

pašvaldībā studējošās jaunatnes atgriešanos Aknīstes 

novadā, intelektuālo spēju attīstību, piesaistīt Aknīstes 

novada pašvaldībā kvalificētus speciālistus.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada 

pašvaldībā piešķir stipendiju studentam vai rezidentam, 

stipendijas piešķiršanas kritērijus, līguma slēgšanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Aknīstes 

novada dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos 

līdzekļus, kas nepieciešami stipendiātu finansēšanai. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot 

iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju plašākam 

studentu un rezidentu lokam, tiks veicināta Aknīstes 

novadam nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaiste 

Aknīstes novadam 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā 

Aknīstes novada pašvaldībā.  

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants43
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants43dala3
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants15
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants15dala1
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants15dala1punkts4
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=20243
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=155217
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=27974
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=155217
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=159546
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=27974
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=34703


6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30/2016 

“Aknīstes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta trešo daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada domes 2016.gada 26.oktobra Saistošie noteikumi Nr.30/2016 

“Aknīstes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība (turpmāk – 

pašvaldība) piešķir un izmaksā personām stipendijas. 

2. Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas:  

2.1. Studenta stipendija (turpmāk – studenta stipendija) ir stipendija, kas šajos  

saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta studentam Latvijas Valsts 

akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās 

izglītības programmas iegūšanai;  

2.2. Ārstniecības speciālista stipendija (turpmāk – rezidenta stipendija) ir 

stipendija, kas piešķirta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta 

studentam sākot ar 4.kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo 

izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās 

attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes 

iegūšanai saskaņā ar Latvijas Valsts akreditētu profesionālo rezidentūras 

izglītības programmu medicīnā.  

3. Aknīstes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) ar atsevišķu lēmumu, ne 

vēlāk kā līdz nākamā gada budžeta apstiprināšanai, nosaka atbalstāmās 2.1. un 

2.2.punktā minēto studiju programmu specialitātes prioritārā secībā. Ja Dome līdz 

nākamā gada budžeta apstiprināšanai nav noteikusi atbalstāmās studiju 

specialitātes, tad Dome piemēro pēdējās noteiktās atbalstāmās studiju specialitātes. 

 

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība 

4. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.  

5. Studenta stipendijas apmērs ir 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas 

likmes mēnesī. Rezidenta stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā darba 

alga. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur 

noteiktos obligātos nodokļu maksājumus. 

6. Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā 

budžetā paredzētos līdzekļus, stipendijas piešķir konkursa kārtībā. Ja konkursā 

minētajā termiņā (līdz 20.septembrim) neviens pretendents uz konkrēto atbalstāmo 

iesniedzēja izvēlēto specialitāti nav pieteicies, Domes Sociālajai, izglītības, kultūras 

un sporta komitejai (turpmāk - Komiteja) ir tiesības pieņemt un izskatīt pretendentu 

iesniegumus, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa to iesniegšanas secībā. 

7. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība 

saņemt studenta stipendiju vai rezidenta stipendiju ir tam, kuram ir augstāka vidējā 

atzīme.  

8. Persona ir tiesīga pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:  

8.1. pretendents ir students, kurš apgūst 2.1. vai 2.2.punktā minēto studiju 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=254927#p15


programmu Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē;  

8.2. ir sekmīgs izvēlētajā mācību programmā;  

8.3. ir iesniegti visi 9.punktā minētie dokumenti;  

8.4. pretendents pārvalda valsts valodu.  

9. Studenta stipendijas vai rezidenta stipendijas pretendentam Pašvaldībā jāiesniedz 

šādi dokumenti:  

9.1. iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, 

personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, 

studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte /attiecīgi norādot 

adresi, tālruņus/, studiju uzsākšanas gads augstskolā;  

9.2. izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju izraksts par iepriekšējo studiju 

periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts (1.kursa 1.mācību 

semestra studentiem);  

9.3. līgums ar Aknīstes novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas 

Komercreģistrā, ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru 

darbības teritorija ir Aknīstes novads (vai arī Aknīstes novada saistību 

pārņēmējs), kurā pēc studiju beigšanas pretendents apņemas nostrādāt 

pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar 

iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos 10 gadus.  

10. Pie vienādiem kritērijiem studenta stipendijas piešķir šādā kārtībā:  

10.1. vispirms stipendijas piešķir bāreņiem; 

10.2. ja ir piešķirtas stipendijas 10.1.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek 

budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuru vecākiem ir 

trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni;  

10.3. ja ir piešķirtas stipendijas 10.2.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek 

budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir 

nepilngadīgi bērni;  

10.4. ja ir piešķirtas stipendijas 10.3.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek 

budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem līgums ar 

Aknīstes novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā, 

ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības 

teritorija ir Aknīstes novads, paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju 

beigu termiņa;  

10.5. ja ir piešķirtas stipendijas 10.4.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek 

budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir 

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.  

11. Pie vienādiem kritērijiem rezidenta stipendijas piešķir šādā kārtībā:  

11.1. vispirms stipendijas piešķir pretendentiem, kuri deklarēti Aknīstes novadā;  

11.2. ja ir piešķirtas stipendijas 11.1.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek 

budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir divi un 

vairāk nepilngadīgi bērni;  

11.3. ja ir piešķirtas stipendijas 11.2.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek 

budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem līgums ar 

Aknīstes novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā, 

ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības 

teritorija ir Aknīstes novads, paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju 

beigu termiņa. 

 

III. Iesniegumu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība 

12. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju vai rezidentūras programmas 

apguves laiku. Ja students pilda šo saistošo noteikumu un līguma par stipendijas 

izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā 

kontā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15.datumam.  



13. Stipendijas saņēmējs viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniedz 

Aknīstes novada pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību 

turpināšanu izvēlētajā specialitātē.  

14. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:  

14.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;  

14.2. ja studentam ir piešķirts akadēmiskais gads;  

14.3. ja students nav izpildījis šo saistošo noteikumu un līguma par stipendijas 

izmaksu nosacījumus.  

15. Pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Komiteja. 

16. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu, neizmaksāšanu un izmaksas 

atsākšanu pieņem, izskata un izvērtē Komiteja. Komiteja sagatavo domes lēmuma 

projektu Domei.  

17. Komiteja vērtē tikai to pretendentu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā 

atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā. 

18. Komiteja ir atbildīga par šo saistošo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu 

izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras 

ievērošanu un nodrošināšanu. 

19. Pamats stipendijas izmaksai ir Domes lēmums.  

20. Studenta stipendiju piešķir 9 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūnijā, jūlijā un 

augustā), bet rezidenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir 

jūlijā un augustā).  

21. Pirmajā gadā stipendiju par septembra un oktobra mēnesi piešķir līdz 

15.novembrim, izņemot saistošo noteikumu 6.punkta otrajā teikumā minētos 

gadījumus. Pretendentiem, kuri iesniegumus ir iesnieguši pēc noteiktā termiņa, 

stipendiju uzsāk maksāt pēc Domes lēmuma pieņemšanas. 

22. Stipendijas tiek plānotas Aknīstes novada pašvaldības budžetā.  

23. Stipendijas piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.  

24. Studējošā persona var pretendēt vienā mācību gadā tikai uz vienu apmaksas veidu 

– uz studenta stipendiju vai uz rezidenta stipendiju.  

25. Pretendentiem dokumenti Domē iesniedzami no 1.septembra līdz 20.septembrim, 

pamatojoties uz noteiktajām atbalstāmajām studiju specialitātēm. 

26. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas 

sēdi. 

27. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu pretendents, 

pašvaldība un komersants slēdz līgumu par stipendijas izmaksu (līguma paraugs 

pielikumā). 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

28. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo noteikumu un līguma par 

stipendijas izmaksu nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa 

izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā 

stāšanās dienas.  

29. Lēmumu pretendentam Pašvaldība paziņo Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 

  



Pielikums Aknīstes novada domes 23.11.2016.  

saistošajiem noteikumiem Nr.30/2016 

 

LĪGUMS 

 

Aknīstē,                                                                                                  20__.gada 

__________  

 

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000026441, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208, domes priekšsēdētājas Vijas Dzenes personā, kas rīkojas saskaņā ar 

Aknīstes novada pašvaldības Nolikumu, (turpmāk – Pašvaldība),  

SIA _____________, reģistrācijas Nr. _________, ________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar ________________________, (turpmāk – Komersants), un 

 _________________________, personas kods _______________, turpmāk tekstā 

Stipendiāts, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un visi kopā saukti arī Puse/Puses, 

pamatojoties uz Aknīstes novada domes ___________ lēmumu Nr._____, (turpmāk –  

Lēmums), izskatot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz sekojošu 

līgumu, (turpmāk – Līgums): 

 

I. Līguma priekšmets 

1. Pašvaldība apņemas Stipendiātam maksāt ______ stipendiju _____ mēnesī, lai 

Stipendiāts apgūtu ____________________(specialitāti) (turpmāk – 

Stipendija) un nodibinātu darba tiesiskās attiecības ar _________________.  

2. Pašvaldība pirms stipendijas izmaksas budžetā pārskaita normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus.  

3. Stipendija tiek maksāta ___ mēnešus gadā visu studiju laiku.  

 

II. Norēķinu kārtība 

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta 

norādīto bankas kontu Nr.__________________________________ katru 

mēnesi līdz nākamā mēneša 15.datumam. Stipendiju par ___.gada septembra un 

oktobra mēnesi piešķir līdz _____.gada 15.novembrim.  

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi 

maksājumu.  

 

III. Pašvaldības tiesības un pienākumi 

6. Pašvaldībai ir tiesības :  

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām saistītos dokumentus un informāciju; 

6.2. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam;  

6.3. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, 

tajā skaitā ieturētos nodokļus, ja:  

6.3.1. stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;  

6.3.2. students ir nesekmīgs;  

6.3.3. stipendiāts nepilda saistošo noteikumu Nr.30/2016 un šī līguma 

nosacījumus;  

6.3.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 

9.3.punktā noteiktā termiņa;  

6.3.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;  

6.3.6. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6.punktā 

noteiktos dokumentus;  

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studijas Līguma 1. 

punktā minētajā specialitātē (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas 

atvaļinājums u.c.). Ja studiju pārtraukums ir ilgāks par gadu vai studijas 



netiek atsāktas, Pašvaldībai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā 

skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no izmaksātās 

summas;  

6.5. vienpusēji grozīt stipendijas apmēru atbilstoši attiecīgā gada budžeta 

apropriācijai mērķa izpildei.  

7. Pašvaldības pienākumi:  

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;  

7.2. maksāt no stipendijas ienākumiem nodokļus likumos paredzētajos 

gadījumos un kārtībā.  

 

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi 

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt līgumā noteikto stipendiju.  

9. Stipendiāta pienākumi:  

9.1. apgūt (specialitāti) un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;  

9.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto 

informāciju;  

9.3. mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības 

ar (Pašvaldību vai Komersantu) un nostrādāt pamatdarbā (nosaukums) 

specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības 

noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos _______ gadus;  

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta 

iestāšanās paziņot to Pašvaldībai;  

9.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības 

(akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt 

rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību 

pārtraukuma laiks nevar būt garāks par vienu gadu;  

9.6. viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniegt Talsu novada 

pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais 

vērtējums nav zemāks par 7 ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā 

specialitātē un apliecinājumu par studiju turpināšanu;  

9.7. līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;  

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā.  

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Pašvaldībai jāatmaksā pilnā apmērā, tajā skaitā 

ieturētos nodokļus, ja iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem 

gadījumiem.  

11. Līguma 15.punktā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā atmaksāt saņemto 

stipendiju.  

12. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Pašvaldībai ir tiesības līguma izpildes 

ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, kas noteikta Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām 

ar mērķi šī līguma izpilde.  

 

V. Komersanta tiesības un pienākumi 

13. Komersantam ir tiesības:  

13.1. pieprasīt no Pašvaldības un Stipendiāta visu informāciju, kura saistīta ar 

stipendijas saņemšanu un Stipendiāta izglītības iegūšanu;  

13.2. slēgt ar Stipendiātu darba līgumu pirms izglītības iegūšanas  

14. Komersantam ir pienākums:  

14.1. slēgt darba līgumu ar Stipendiātu uz laiku ne mazāku par ____ gadiem;  

14.2. sniegt Pašvaldībai visu tā rīcībā esošos informāciju, kura saistīta ar šī 

līguma izpildi.  

 

VI. Noslēguma noteikumi 



15. Gadījumā, ja Stipendiāts bez Pašvaldības piekrišanas izvēlas citu darbavietu vai 

iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem, Pašvaldība 

vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu, un Stipendiāts mēneša laikā no 

gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā 

apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% 

apmērā no piešķirtās summas.  

16. Komersants galvo Līguma 15. punktā minētās Stipendiāta saistības.  

17. Katru gadu Pašvaldība sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā 

aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz 

Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, 

apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Pašvaldībai. Ja Stipendiāts noteiktajā 

termiņā neiesniedz apliecinājumu Pašvaldībai, tai ir tiesības vienpusēji 

pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.  

18. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei.  

19. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav 

iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām.  

20. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

21. Pašvaldība var vienpusēji lauzt līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai 

uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas. 

22. Puses apliecina, ka līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.  

23. Līgums sagatavots trīs eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse 

saņem vienu eksemplāru.  

 

VII. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 

 

 

7.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 13.punktu, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības amatu saraksta iestādes “Asares   

pamatskola” amata vienību “skolu māsa” (0,1 slodze). 
 

8.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2088,00 EUR Aknīstes vidusskolai lego robotikas aprīkojuma iegādei 

no Aknīstes vidusskolas budžeta līdzekļiem. 



2. Piešķirt 1374,00 EUR Gārsenes pilij 6 gultu iegādei no pašvaldības 

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

3. Piešķirt 350,00 EUR Aknīstes bērnu un jauniešu centram ēkas un tās piebūves 

tehniskās apsekošanas vajadzībām no pašvaldības nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem. 
 

9.# 

Par papildu finansējumu mērķdotācijām 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Novirzīt papildu piešķirto finansējumu mērķdotācijām 1467 EUR apmērā 

Asares pamatskolai pedagogu darba samaksai. 
 

10.# 

Par prēmiju piešķiršanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina balsot atsevišķi par 2 variantiem: 

prēmiju piešķiršanu 50% apmērā no amata algas un prēmiju piešķiršanu līdz 70% no 

amata algas. 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 16.pantu, Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma (apstipr. 23.12.2014.) 54., 55., 56., 57.punktu, 

1) atklāti balsojot: PAR – 3 deputāti (V.Čāmāne, A.Voitiške, A.Zībergs); 

PRET – 5 (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, S.Pudāne); ATTURAS 

– 1 (I.Lunģe), LĒMUMS: 

1. Piešķirt prēmijas 50% apmērā no amata algas Aknīstes novada pašvaldības 

pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem, pamatojoties uz Aknīstes novada 

domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem noteikumiem „Par 

Aknīstes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 

NETIEK PIEŅEMTS. 

 

2) atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne); PRET – 3 (V.Čāmāne, A.Voitiške, A.Zībergs); ATTURAS – 1 

(I.Lunģe), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

2. Piešķirt prēmijas 60-65-70% apmērā no amata algas Aknīstes novada 

pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem, pamatojoties uz Aknīstes 

novada domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem 

noteikumiem „Par Aknīstes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 

 

 

3) atklāti balsojot: PAR – 3 deputāti (V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Zībergs); PRET 

– 5 (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, S.Pudāne); ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške), pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), LĒMUMS: 

3. Piešķirt prēmijas 50% apmērā no amata algas Aknīstes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītājiem, pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē 

22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem noteikumiem „Par Aknīstes 

novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 



NETIEK PIEŅEMTS. 

 

4) atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne); PRET – 3 (V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Zībergs); ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās – 1 (A.Voitiške), pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

4. Piešķirt prēmijas 60-65-70% apmērā no amata algas Aknīstes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pamatojoties uz Aknīstes novada 

domes sēdē 22.10.2014. (prot.Nr.18, 16.#) apstiprinātajiem noteikumiem „Par 

Aknīstes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 

 

11.# 

Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” atbrīvošanu no telpu nomas 

maksas 

V.Dzene 

Pamatojoties uz 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodorganizāciju no 

Gārsenes kultūras nama telpu nomas maksas Ziemassvētku pasākuma organizēšanai šī 

gada 23.decembrī. 
 

12.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Bāriņtiesu likumu,16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobrī apstiprinātajā  (prot. Nr.9, 

38.#) Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā sekojošus grozījumus:  

1.1. Grozīt 5.1.13.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“veic Bāriņtiesu likuma VII nodaļā noteiktos uzdevumus: 

1) darījumu apliecināšanu, ja darījumu summa nepārsniedz 8537 euro, 

2) līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās par mantojuma vai 

kopīpašuma sadali apliecināšanu, 

3) taisa un apliecina, pieņem glabāšanā testamentus, 

4) sastāda un apliecina pilnvaras /izņemot universālpilnvaras/, 

5) apliecina iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem, nostiprinājuma 

lūgumiem, 

6) sagatavo dokumentu projektus, 

7) apliecina dokumentu norakstu, kopiju, izrakstu pareizību bāriņtiesas 

darbības teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem.” 

1.2. Papildināt nolikumu ar 5.1.13.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā” 

“Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.pantu, Bāriņtiesa iekasē šādas valsts 

nodevas: 

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro; 

2) par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro; 

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 euro; 

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro; 



5) par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro; 

6) par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro; 

7) par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro; 

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un 

izsniegšanu – 1,42 euro (par katru lappusi); 

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par katru lappusi); 

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 euro (par katru 

lappusi); 

11) par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro; 

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro; 

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro; 

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 euro; 

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro; 

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 euro (par katru lappusi)”. 

1.3.Grozīt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  “Bāriņtiesas darba laiks ir:  pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien – no 

plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien – no plkst.8.00 līdz 14.30 (pārtraukums no 

12.00 līdz 12.30).” 

1.4.Grozīt 6.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem personīgi 

 Aknīstes novada Aknīstē 

pirmdien no plkst.8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 17.00, 

trešdien no plkst.8.00 – 12.00, 

piektdien no plkst.8.00 – 12.00”. 

1.5. Grozīt 6.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Gārsenes pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks otrdien no plkst.13.30 – 16.00”. 

1.6. Grozīt 6.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Asares pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks otrdien no plkst.8.30 – 12.00”. 
 

13.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Tunķeļi”, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 19.panta otro 

daļu, 20.pantu un 22.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada 

domes 2016.gada 24.februāra lēmumu 22.# (prot.Nr.3) „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi”  un projekta izstrādātāja SIA” Latvijasmernieks”   2016.gada 14.novembra 

iesniegumu Nr.19-03.3/16 (saņemts Aknīstes novada pašvaldībā 

2016.gada15.novembrī, reģ.Nr.1-7/838), 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tunķeļi, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads (kadastra Nr.56250050020). 

2.  Paliekošajai zemes vienībai  ar kadastra Nr.56250050147, apt.  platība 6.9 ha, 

saglabāta adrese: Tunķeļi, Aknīstes pagasts,  Aknīstes novads, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 



3. Projektētajai zemes vienībai ar kadastra Nr.56250050137, apt. platība 9.5 ha, ar 

nosaukumu „Lejas” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Pēc zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas sadalīto zemes vienību platības var tikt 

precizētas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta 

pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu, šo 

lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā  viena mēneša laikā no administratīvā akta 

spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada 

pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes nov. 
 
 

14.# 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 22-3, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

34.panta otro daļu, Aknīstes novada pašvaldības 07.11.2016. Izsoles protokolu Nr.8, 

16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2016.gada 7.novembra izsoles par Aknīstes novada pašvaldības 

īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22-3, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

atsavināšanu rezultātus:  

1.1. noteikt M.M., personas kods, par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) 

Augšzemes ielā 22-3, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra 

Nr.56059000031, platība 46,6 m², izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi 

augstāko cenu, kas sastāda EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro 0 

centi).  

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei sagatavot 

pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam. 

 
 

15.# 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, 

32.panta pirmo daļu, ņemot vērā 07.11.2016. Izsoles rezultātus, 16.11.2016. Finanšu 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 

36 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu. 

2. Atkārtoti organizēt minētā dzīvokļa atsavināšanas izsoli, pazeminot nosacīto 

cenu par 20 %. 



3. Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 28.09.2016. (prot. Nr.13, 10.#) 

izsoles noteikumos Nr.5/2016 „ Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā 

Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 
 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                                  Aknīstes novada domes 

sēdē                                                                 

2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 10.#) 

 

GROZĪJUMI  

                                                                                                  Aknīstes novada domes 

sēdē                                                                 

2016.gada 23.novembrī (protokols Nr.16, 15.#) 

 

 

 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2016 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu" 

 

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese: 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 9.janvārī plkst. 11:30. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

                                                              komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine 

                                                              komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja 

                                                                                                           Jānis Gavars                                                                                                        

                                                              Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis)  

Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra 

Nr.56059009242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma 

domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā 

cena ir EUR 2164,59 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro 59 centi). 

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi); 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no katra izsolāmā nekustamā īpašuma 

objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 

centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā 

naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

http://www.akniste.lv/


11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais 

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta 

nosacīto cenu.  

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 

Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” 

bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X, vai 

arī skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes 

novada pašvaldībā līdz 2017.gada 6.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 

12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

 jāuzrāda pase;  

 dokuments par drošības naudas iemaksu;  

 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

 dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes 

institūciju amatpersonu) kompetences apjomu; 

 kvīts par drošības naudas samaksu; 

 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

 noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, 

ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

 nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar 

savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles 

noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  



23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa 

tālr.22029315.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas 

numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties    izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs 

šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu 

par noteikto minimālo cenas pieauguma apmēru EUR 30,00. Izsoles dalībniekam ir 

tiesības cenas paaugstinājuma soļa apmēru palielināt pēc saviem ieskatiem, bet ne 

vairāk kā par EUR 100,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu 

nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē 

to ar āmura piesitienu.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas 

nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu 

un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem 

saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, 

kurā norāda dalībnieka 

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

 fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko 

viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par 

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir 

tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta 

dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam 

pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto 

augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko 

cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās 

augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā 

īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir 

nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. 

Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. 

Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta 



pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.   

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta  

nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un 

reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā 

kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu 

Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

40. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas 

atsavināšanas        komisija.  

41. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, 

kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto 

nekustamo īpašumu.  

42. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās 

parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles 

noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un 

drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli 

var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu 

dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

43. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par 

tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 1 (viena) 

mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Domes sēdē. 

44. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas komisija.  

45. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes 

novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku 

informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 23.novembra līdz 2017.gada 

6.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 

8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.  

47. Izsole notiks 2017.gada 9.janvārī plkst. 11:30, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, 

Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:  

Komisijas locekļi:   

Komisijas sekretāre:                                             

                

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  

___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

______________________________                                  

___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

  



16.# 

Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 09.11.2016. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, īpašuma kadastra 

Nr.56250030010, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, nekustamo īpašumu ar 

jaunu nosaukumu “Lūši”, kurš sastāv no trīs zemes vienībām: 

1.1. pirmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250030010 – 36,4 

ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

1.2. Otrajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250030011 – 17,9 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

1.3. Trešajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250030013 – 3,1 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 
 

17.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, 09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt ar A.K., dzīvesvieta, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības 

zemes nomu 3,5593 ha platībā, kadastra Nr.56620030126, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. 
 

18.# 

Par medību lietošanas tiesībām 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Medību likuma 1.panta devīto daļu, Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu Nr.421 

„Medību noteikumi”13., 14.punktu, 09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “Asare”, reģ. 

Nr.40008178674, adrese: “Piekrastes”, Asares pagasts, Aknīstes novads, par 

sekojošiem pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem: 

 kadastra Nr.56440040170 – 0,46 ha; 



  kadastra Nr.56440040315 – 1,06 ha; 

 kadastra Nr.56440040278 – 0,58 ha; 

 kadastra Nr.56440050342 – 1,45 ha; 

 kadastra Nr.56440050250 – 0,6 ha; 

 kadastra Nr.56440040233 – 0,2 ha. 

Medību tiesību līguma termiņš līdz 2019.gada 1.decembrim. 
 

19.# 

Par telpu nomu 

A.Ielejs 

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

20.# 

Par projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes 

novadā” objektu atlases kritēriju formulējumu precizēšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 

8.punktu, 18.8.apakšpunktu, pašvaldība ar domes lēmumu nosaka atlases kritērijus 

pašvaldības autoceļiem, kuri tiek izvēlēti objekta būvniecībai un pārbūvei Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve un jaunbūve 

Aknīstes novadā” ietvaros, projektu īstenojot kārtās, Aknīstes novada domes 

26.11.2015. lēmumu Nr.6 (prot. Nr.17) “Par projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

un jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu atlases kritērijiem”, 09.11.2016. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.6 (prot. Nr.17) “Par 

projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes 

novadā” objektu atlases kritērijiem”, izsakot tā 1.1.3.punktu sekojoši: 

“1.1.3. lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem pakalpojumus 

sniedzošo uzņēmumu, kuri atrodas vai pieejami, izmantojot projektā minētās 

ielas, ceļus, skaits.” 

2. Precizēt Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.6 (prot. Nr.17) “Par 

projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes 

novadā” objektu atlases kritērijiem”, izsakot tā 1.3.punktu sekojoši: 

“1.3. pašvaldības autoceļa, ielas tehniskā stāvokļa vērtējums saskaņā ar 

tehniskās apsekošanas atzinumu – “nepieciešama pārbūve vai atjaunošana” 

(izslēdzošs kritērijs).” 

 

21.# 

Par būvju klasifikācijas pēc lietošanas veida maiņu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1620 

“Noteikumi par būvju klasifikāciju”, 09.11.2016. Tautsaimniecības komitejas 

lēmumu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt nedzīvojamajai ēkai, kadastra apzīmējums 56620030188007, adrese: 

“Kalnagāršas”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218, esošo 

galveno lietošanas veidu – kods 1271 Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas – 

uz jaunu galveno lietošanas veidu – kods 1261 Ēkas plašizklaides pasākumiem; 

Plašizklaides pasākumu telpu grupa, būves tips 12610102 Teātri, kinoteātri, 

koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas. 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, garantējot darbu apmaksu. 

 

22.# 

Par galdniecības ceha nomu un nomas maksas samazināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 09.11.2016. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 16.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu (pēc telpu nomas parāda nomaksas) ar A.Z., dzīvesvieta, par 

galdniecības ceha telpu nomu Skolas ielā 1a, Aknīstē, piemērojot 40% nomas maksas 

samazinājumu,  līgumu slēdzot līdz 30.11.2017. 

 

23.# 

Par nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atsavināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, 

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta 

trešo daļu, 09.11.2016. SIKS komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) 

Augšzemes ielā 55 - 3, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: 

1.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

uz Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

2. Uzsākt nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Radžupes ielā 4 - 3, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas procesu: 

1.2. uz pilnvarojuma pamata veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un 

ierakstīšanu Zemesgrāmatā. 

 

24.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par 

pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”, 09.11.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 375,00. 

2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR 150,00. 

3. Piešķirt 1 personai pabalstu 30,00 EUR apmērā sakarā ar atbrīvošanos no 

ieslodzījuma vietas. 

4. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 31.10.2016. līdz 02.11.2017. – 3 

novada izglītības iestādes bērniem. 

 

25.# 

Par īres tiesību izbeigšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, S.N. iesniegumu, 09.11.2016. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt īres tiesības ar S.N. par dzīvokļa “Kraujas 1” – 3, Kraujas, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, īri ar 09.11.2016. 

 

26.# 

Par Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.punktu, 09.11.2016. Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikumu. 

 

Aknīstes novadpētniecības muzeja 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.punktu, 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. 2016.gada 23.novembra Aknīstes novadpētniecības muzeja nolikums (turpmāk – 

Nolikums) nosaka Aknīstes novadpētniecības muzeja (turpmāk - Muzejs) uzbūvi 

un darba organizāciju Aknīstes novada pašvaldībā. 

2. Muzejs ir Aknīstes novada pašvaldības dibināta sabiedrībai pieejama pētnieciska un 

izglītojoša struktūrvienība. 

3. Muzeja juridiskā adrese ir Miera iela 1a, Aknīste, Aknīstes novads, LV – 5208. 

4. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir 23.11.2016. Aknīstes novadpētniecības muzeja 

nolikums, 15.12.2005. Muzeju likums, Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi 

Nr. 965 “Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu” un citi šo jomu regulējošie 

normatīvie akti. 

 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 



5. Muzeja galvenais mērķis - vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un 

nemateriālās kultūras vērtības Aknīstes novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības 

izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par 

Aknīstes novada vēsturi un tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai 

sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā, sniegt informāciju par 

notikumiem novadā un ar muzejiskiem līdzekļiem uzturētu aktīvu dialogu ar 

novada iedzīvotājiem un viesiem. 

6. Muzejs veic sekojošas funkcijas: 

6.1. komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, 

mākslu, literatūru, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, 

iepērk kultūras vērtības, veic krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu un 

pieejamību; 

6.2. vāc, saglabā, pēta, izstāda un popularizē materiālās un nemateriālās liecības, 

kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, Aknīstes novada 

kultūrvides potenciāla apzināšana, saglabāšana un popularizēšana; 

6.3. veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma 

kopkatalogam; 

6.4. veic pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru utt. 

saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības 

iestādēs u.c.; 

6.5. veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību 

apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un 

organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 

6.6. veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, 

kultūras, mākslas, tautas tradīciju, gadskārtu ieražu popularizēšanai, organizē 

ar vēsturiskiem notikumiem saistītos valsts svētkus, piemiņas un atceres 

pasākumus, vada ekskursijas Muzejā, izstrādā muzejpedagoģiskās 

programmas; 

6.7. sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u.c. materiālus; 

6.8. pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences 

ietvaros; 

6.9. muzejs savu darbību veic atbilstoši muzeja kārtējā gada darba plānam un 

budžetam, kā arī vidējā termiņa darbības stratēģiskajiem mērķiem un 

uzdevumiem; 

6.10. muzejs kā juridiska persona veido savu arhīvu. Dokumentālie materiāli, kas 

saistīti ar muzeja darbības virzieniem, glabājas Nacionālā muzeja zinātniskajā 

arhīvā; 

 

III. Muzeja tiesības un pienākumi 

7. Muzeja tiesības: 

7.1. sniegt maksas pakalpojumus, iegūtos līdzekļus izmantot muzeja darbības 

attīstībai, kolekciju papildināšanai un saglabāšanai un pētniecības darba 

nodrošināšanai; 

7.2. realizēt autortiesības uz muzeja valdījumā esošo Nacionālā krājuma daļu, 

saskaņā ar Autortiesību likumu; 

7.3. slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu un 

papildināšanu, ievērojot Ministru kabineta Noteikumus par Nacionālo muzeju 

krājumu; 

7.4. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem, valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām muzeju un kultūras mantojuma jomā Latvijā un 

ārvalstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā; 

7.5. saņemt dāvinājumus, ziedojumus, ārvalstu finansiālo palīdzību, piedalīties 

projektu konkursos finanšu līdzekļu piesaistei; 



7.6. saņemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu; 

7.7. saņemt valsts budžeta līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotāja mākslas un citu 

nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanā; 

7.8. veikt citas Muzeja likumā un ar to saistītajos Ministru kabineta noteikumos 

paredzētās tiesības.  

8. Muzeja pienākumi: 

8.1. Muzejam  ir pienākums tikt akreditētam; 

8.2. nodrošināt muzeja  krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem; 

8.3. katru gadu sniegt pārskatu par savu darbību un nepieciešamo informāciju 

Kultūras ministrijai un novada pašvaldībai; 

8.4. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām muzeja 

funkciju izpildei nepieciešamo informāciju; 

8.5. iekasēt maksu par Muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

 

IV. Muzeja struktūra un pārvalde 

9. Muzeja  darbu vada muzeja vadītājs. Ar Muzeja vadītāju darba līgumu slēdz 

Pašvaldības izpilddirektors. 

10. Muzeja vadītājs: 

10.1. nosaka muzeja darbības stratēģiju, saskaņo to ar Domi un atbild par muzeja 

darbu kopumā; 

10.2. ir atbildīgs par muzeja krājumu uzskaiti, saglabāšanu, papildināšanu un 

izmantošanu saskaņā ar noteikumiem par krājumu glabāšanu un 

izmantošanu; 

10.3. izstrādā muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamos dokumentus, 

noteikumus, instrukcijas, kuras apstiprina Aknīstes novada dome; 

10.4. sagatavo muzeja budžeta projektu un iesniedz izskatīšanai pašvaldības 

finanšu komitejai; 

10.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv muzeju valsts, pašvaldību iestādēs, kā arī 

citās institūcijās, slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām; 

10.6. veic citus pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvo   aktu nosacījumiem; 

10.7. reizi gadā sagatavo un iesniedz Domei pārskatu par Muzeja funkciju izpildi. 

10.8. nodrošina muzeja darbības tiesiskumu. 

11. Muzeja funkcijas realizē Muzeja vadītājs. 

12. Muzeja vadītāja tiesības un pienākumi ir noteikti amata aprakstā. 

 

V. Muzeja darbības tiesiskuma nodrošināšana 

13. Muzeja vadītājs nodrošina Muzeja darbības tiesiskumu atbilstoši Muzeja 

nolikumam. Darbiniekiem ir jāievēro amata aprakstos noteiktā kompetence. 

14. Muzeja darbinieku lēmumus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Muzeja 

vadītājam. Muzeja vadītāja lēmumus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt 

Domē, bet pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

VI. Muzeja finansējuma avoti 

15. Muzeja darbību finansē no Aknīstes novada pašvaldības budžeta. 

16. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 

kārtībā. 

17. Papildus finanšu līdzekļi, kuri tiek iegūti no fiziskajām un juridiskajām personām 

par nopirktajām biļetēm vai ziedojuma veidā, tiek izmantoti tikai Muzeja darbības 

attīstīšanai. 

 

VII. Muzeja reorganizācijas un likvidācijas kārtība 



18. Muzeju reorganizē vai likvidē Dome, konsultējoties ar Muzeju padomi. 

19. Muzeja reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā pašvaldībai ir pienākums 

konsultēties ar Muzeju padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā 

muzeju krājumā iekļautajiem Muzeja priekšmetiem. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 
20. Grozījumus Nolikumā veic pamatojoties uz Muzeja vai Domes priekšlikumiem, 

kurus apstiprina Dome. 

21. Nolikumā neparedzēti jautājumi Muzejā tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un saskaņā ar Domes lēmumiem un rīkojumiem. 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja                                                                                V.Dzene 

 

 

27.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada 

domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 09.11.2016. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar Z.G. par dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 2, 

Aknīstē, Aknīstes novadā. 

 


