
 
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 

2017.gada 27.septembrī       Nr.16 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi augustā. (V.Dzene) 

2. Par saistošo noteikumu  Nr.19/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene)  

3. Par saistošo noteikumu Nr.20/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

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

5. Par izmaiņām Asares pamatskolas amata vienību sarakstā. (V.Dzene) 

6. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām. (V.Dzene) 

7. Par apkures tarifa noteikšanu Asares pagasta Ancenes daudzdzīvokļu mājās. 

(V.Dzene) 

8. Par grozījumiem Mājokļu politikas vadlīnijās 2015.-2020.gadam. (V.Dzene) 

9. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. (V.Dzene) 

10. Par Aknīstes novada domes 28.06.2017. lēmuma “Par atlaišanas pabalsta 

izmaksu”(prot.Nr.12, 15.#) atcelšanu. (V.Dzene) 

11. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

12. Par saistošo noteikumu Nr.21/2017 „Par specializētā autotransporta 

pakalpojumu Aknīstes novadā “ apstiprināšanu. (V.Dzene) 

13. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram. (V.Dzene) 

14. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (A.Kurkliete) 

15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. (A.Kurkliete) 

16. Par V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. (A.Kurkliete) 

17. Par pašvaldības zemes nomu. (J.Vanags) 

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ozolāres”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā. (J.Vanags) 

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Galdnieki”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā. (J.Vanags) 

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ragāres”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā. (J.Vanags) 
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21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Čemeri”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā. (J.Vanags) 

22. Par adreses piešķiršanu. (J.Vanags) 

23. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā. (V.Dzene) 

Izpilddirektora ziņojums. 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Aija Kurkliete, 

Viktors Žukovskis, 

Sandra Vārslavāne, 

Inārs Čāmāns, 

Santa Curikova, 

Skaidrīte Pudāne  

 

Nepiedalās: Normunds Zariņš 

Pašvaldības darbinieki: S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede,  

    I.Kancāne – finansiste, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    A.Vītols – SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis 

     

 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina papildināt darba kārtību ar vienu 

jautājumu – Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa A.Vītola iesniegumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 24 

jautājumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 24 jautājumiem. 

 

   

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi augustā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 20.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra - 

augusta ieņēmumus – 1950107,54 EUR un izdevumus – 1818532,43 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 85714,90 EUR un izdevumus – 112216,69 EUR. 
 

2.# 



Par saistošo noteikumu Nr.19/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 20.09.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.19/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.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. 19/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.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”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 62 08 72 107495.00 2728367.00 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 73 69 22 107495.00 1844417.00 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 24 07 11 98551.00 339262.00 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   

22 40 11 98551.00 322562.00 

08.9.1.0. Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      22 31 42 98551.00 321693.47 

  V Transfertu ieņēmumi  80 47 46 8944.00 813690.00 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                76 27 46 8944.00 771690.00 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta                                                                                                                           

76 27 46 8944.00 771690.00 

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti  ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm                                                                 

6 15 66 8944.00 70510.00 

18.6.3.0.5 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai"                                                                                                                                        

0 3544.00 3544.00 

18.6.3.0.6 Projekts Sabiedrības virzīta vietējā attīstība, 

Bitīte-apgaismojums                                                                                                                                      

0 5400.00 5400.00 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

2 62 08 72 107495.00 2728367.00 

 

Izdevumos: 



Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 77 98 68 123314.00 2903182.47 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 77 98 68 98551.00 2878419.47 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 40 42 62 5003.00 1409265.00 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          1 08 46 51 2867.00 1087518.00 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        1 08 46 51 2867.00 1087518.00 

1150     Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

5 05 82 1180.00 51762.00 

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

5 05 82 1180.00 51762.00 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

26 80 29 956.00 268985.00 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

26 80 29 956.00 268985.00 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    57 30 70 2129.00 575199.00 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

8 36 44 588.00 84232.00 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

3 75 92 588.00 38180.00 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 

5000                                                                                                            

0 1541.00 1541.00 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli                                                                                                                                                         

5 63 26 1541.00 57867.00 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         5 63 26 1541.00 57867.00 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  44 06 00 109772.00 550372.47 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    17 06 78 39850.00 210527.79 

5231 Transportlīdzekļi                                                                                                                                                                                        12 97 63 39850.00 169612.79 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     26 89 23 69922.00 338844.68 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     26 89 23 69922.00 338844.68 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                           

15 91 69 6410.00 165579.00 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām                                                                                                                                     

7 57 63 6410.00 82173.00 

72103 Sociālās palīdzības transferti                                                                                                                                                                           1 78 39 6410.00 24249.00 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-2 77 98 68 -

123314.00 

-

2903182.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.20/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 20.09.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.20/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.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. 20/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.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”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus: 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizēts 

gada plāns 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

16 92 62   169262.00 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    16 92 62   169262.00 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

16 92 62   169262.00 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    12 01 46 -37726.00 82420.00 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              11 90 46   119046.00 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              0 474.00 474.00 

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              0 474.00 474.00 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

83 15 -474.00 7841.00 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

82 95 -474.00 7821.00 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu)                                                                                                           

11 05 31 -37726.00 72805.00 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                                                                                                                                                              9 59 75 -37726.00 58249.00 

2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi                                                                                                                                                           6 00   600.00 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  40 00 37726.00 41726.00 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     0 37726.00 37726.00 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     0 37726.00 37726.00 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-16 92 62   -

169262.00 

 
 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 
 

4.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 



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

20.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2113,14 EUR Asares pagasta pārvaldei Ancenes ūdens atdzelžošanas 

stacijas filtrējošā materiāla maiņai no dabas resursu nodokļa. 

2. Piešķirt līdz 350,00 EUR Asares pagasta pārvaldei ūdensskaitītāju uzstādīšanai 

pašvaldības dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās “Spodras” un “Rīti” no Asares 

pagasta pārvaldes līdzekļiem. 

3. Piešķirt 381,10 EUR Asares pagasta pārvaldei dzīvokļa “Spodras” – 17, 

Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, remontam no Asares pagasta 

pārvaldes līdzekļiem. 
 

5.# 

Par izmaiņām Asares pamatskolas amata vienību sarakstā 

V.Dzene 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 20.09.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā no 01.09.2017. šādus 

grozījumus: 

1.1. palielināt Asares pamatskolas amatu sarakstā no 01.09.2017. amata 

“pedagogs” slodzi no 1,6 uz 2,6 slodzi; 

1.2. papildināt Asares pamatskolas amatu sarakstu no 01.09.2017. ar amatu 

“skolotāja palīgs - aukle” - 0,6 slodze; 

1.3. papildināt Asares pamatskolas amatu sarakstu no 01.09.2017. ar amatu 

“direktors” - 0,1 slodze. 

2. Sakarā ar amata vienību izmaiņām no 01.09.2017. – 31.12.2017. piešķirt 

papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem Asares 

pamatskolai – EUR 4023,00. 
 

6.# 

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par 

valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 20.09.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba 

algas no 01.09.2017. līdz 31.12.2017.: 

1.1. Aknīstes vidusskolā – EUR 1265,32 (1 slodze); 

1.2. Asares pamatskolā – EUR 266,40 (0,296 slodze); 

1.3. Aknīstes bērnu jauniešu centrā – EUR 900,00 (1 slodze); 

1.4. PII “Bitīte” – EUR 902,00 (1 slodze) 



2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai 

grāmatvedei. 
 

7.# 

Par apkures tarifa noteikšanu Asares pagasta Ancenes daudzdzīvokļu mājās 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

d)apakšpunktu, 20.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt tarifu 1,11 EUR/m2 par apkures nodrošināšanu Aknīstes novada 

Asares pagasta Ancenes ciema daudzdzīvokļu mājās. 

2. Uzdot Asares pagasta pārvaldes vadītājam K.Tētam brīdināt iedzīvotājus, ka 

apstiprinātais tarifs stāsies spēkā ar šī gada 1.novembri. 
 

8.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijās 

2015.-2020.gadam 

V.Dzene 

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 13.09.2017. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 20.09.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā 

“Arāji”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.  

2. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības mājokļu politikas 

vadlīnijās 2015.-2020.gadam.  
 

9.# 

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9, 10.punktu, 

20.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības 

iestādēs no 01.09.2017. – 31.12.2017. izglītības iestāžu savstarpējiem 

norēķiniem:  

1.1. Aknīstes vidusskolā – 77,97 EUR; 

1.2. Asares pamatskolā – 265,26 EUR; 

1.3. pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 192,05 EUR.  
 



10.# 

Par Aknīstes novada domes 28.06.2017. lēmuma “Par atlaišanas pabalsta 

izmaksu” (prot.Nr.12, 15.#) atcelšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu, VARAM 31.08.2017. vēstuli Nr.1-

13/6710, 20.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne); PRET – nav; ATTURAS – nav; balsojumā 

nepiedalās – 1 (V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes 28.06.2017. lēmumu “Par atlaišanas pabalsta 

izmaksu” (prot.Nr.12, 15.#). 
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Gavaram vienoties ar personu par 

pabalsta atmaksu. 
 

11.# 

Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 

8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 20.09.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes 

gabalu) Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0444, 

kopējā platībā 1,0713 ha. 

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3884,16 (trīs 

tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro 16 centi). 

3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 

4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.7/2017 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 33A, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.  

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.  
 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 33A, 

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 21.novembrī plkst. 9:00. 



4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

     komisijas priekšsēdētāja:    Ilze Ieleja 

     komisijas locekļi:                 Kristaps Tēts, Kristaps Žubeckis                                                                                                        

     Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes 

gabals):  

Skolas iela 33A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0444, kopējā 

platībā 1.0713 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 

3884.16 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro 16 centi). 

6. Nekustamā īpašuma objekta 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 29205425. 

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 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.  

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 skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu 

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 17. novembrim 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;  

http://www.akniste.lv/


- 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.29205425.  

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 cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. 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. 

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. 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.  

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

atsavināšanas        komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto nekustamo īpašumu.  

43. 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.  

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. 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 2017.gada 2.oktobra 

līdz 2017.gada 17. novembrim 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: 

29205425.  

47. Izsole notiks 2017.gada 21. novembrī plkst. 9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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



 

12.# 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta 

pakalpojumu Aknīstes novadā” apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

13.09.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 20.09.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta 

pakalpojumu Aknīstes novadā””. 

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 domes 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.21/2017 

„ Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

   2017.gada maijā Aknīstes novada pašvaldība, realizējot 

LEADER programmas atbalstīto projektu “Specializētā 

autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām”, 

iegādājās   specializētu mikroautobusu WV Crafter KAST ar 

mērķi uzlabot, radīt jauninājumus pakalpojumu sniegšanā un 

palielināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes 

novadā- nodrošināt personas ar pārvietošanās traucējumiem 

nokļūšanu uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi visā 

Latvijā ar specializētā autotransporta pakalpojuma palīdzību. 

     Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 1.panta astoņpadsmitajam punktam un 3.panta 

pirmajai daļai, 9.panta pirmajai daļai   pašvaldība likumā 

noteiktajā kārtībā tiesīga izdot saistošos noteikumus savu 

funkciju izpildes nodrošināšanai. 

Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt 

tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo 

palīdzību. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu 

Aknīstes novada sociālā pakalpojuma veida – specializētā 

autotransporta pakalpojuma pieprasīšanas saņemšanas 

kārtību.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

     Saistošie noteikumi noteiks pakalpojuma veida – 

specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanas 

kārtību, kuru sniegs Aknīstes novada Sociālais dienests. 

Autotransports ir pielāgots cilvēku, kuri pārvietojas 

ratiņkrēslos, pārvadāšanai. Šo pakalpojumu piešķirs 



personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir 

pārvietošanās grūtības, kuras nespēj patstāvīgi izmantot 

sabiedrisko transportu. Pakalpojumu sniegs personām 

nokļūšanai uz/no veselības aprūpes, sociālo un 

rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietu.  
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Specializētā autotransporta pakalpojuma sniegšanai 

2017.gada budžetā paredzēts finansējums degvielas iegādei. 

Specializētā autotransporta izmantošana ir bez maksas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada 

pašvaldības laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un ievietoti 

Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.  

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu 

piemērošana, var vērsties Aknīstes novada Sociālajā 

dienestā.  

Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu 

pieņem Aknīstes novada Sociālais dienests, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, LV- 5208.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo 

noteikumu grozījumu projekts izskatīts Aknīstes 

novada  Sociālā, izglītības, kultūras un sporta un Finanšu 

komitejā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene    

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2017 

“Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

1.panta  18.punktu, 3.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka personu loku, kuriem ir tiesības saņemt specializētā 

autotransporta pakalpojumu,   pakalpojuma saņemšanas kārtību un  nodrošinātā 

pakalpojuma apjomu. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: funkcionālais traucējums – slimības, 

traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas 

ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos 

sabiedrībā. 

3. Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis nodrošināt personas ar 

funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri patstāvīgi 

nespēj izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz medicīnisko vai sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas iestādi Aknīstes novadā vai citā Latvijas pilsētā. 

                                                              

http://www.akniste.lv/


 

II. Specializētā autotransporta  pakalpojuma pieprasīšanas, saņemšanas 

kārtība 

4. Specializētā  autotransporta pakalpojumu ir tiesīgi saņemt Aknīstes novadā 

deklarētie iedzīvotāji: 

4.1. 1., 2., 3. grupas  invalīdi. 

4.2. Bērni invalīdi. 

5. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek piešķirts bez maksas. 

6. Specializētā autotransporta pakalpojumu  vienai personai piešķir ne vairāk kā  3 

reizes gadā. 

7. Specializētā autotransporta pakalpojumu nepiešķir personām: 

7.1. kuras ir transportējamas guļus stāvoklī; 

7.2. kuru pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts medicīniski aprīkots 

transportlīdzeklis. 

8. Personai, kura izmanto specializētā autotransporta pakalpojumu, personīgi 

jānodrošina pavadonis, kas sniedz palīdzību iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un 

ārstniecības vai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes.  

9. Pieprasot specializētā autotransporta pakalpojumu, persona Aknīstes novada 

pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz: 

9.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, laiku, iespējamo 

izmantošanas ilgumu; 

9.2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u), kurā tiek 

norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu. 

 

                                                III. Lēmuma izpildes kārtība 

10. Lēmumu par specializētā  autotransporta pakalpojuma piešķiršanu pieņem Aknīstes 

novada pašvaldības Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasīto 

dokumentu saņemšanas, izvērtējot personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un 

informējot personu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.  

11. Klients ar Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vēršas pie 

pašvaldības pakalpojuma  nodrošinātāja - izpilddirektora. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

13.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes 

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

67.punktu, J.Gavara iesniegumu, 20.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram 

atvaļinājuma daļu no 16.10.2017. līdz 29.10.2017. – 2 kalendāra nedēļas par laika 

periodu no 01.09.2016. līdz 31.08.2017. 
 

14.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

A.Kurkliete 



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”, 13.09.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. SEGT ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,75 dienā) 2 (diviem) no 3 

līdz 6 gadu veciem PII “Bitīte” izglītojamiem. 

2. SEGT ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,49 dienā) 7 (septiņiem) 

Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēniem   no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.  

3. SEGT ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (no EUR 1,49 dienā) 30 (trīsdesmit) 

Aknīstes vidusskolas 5.-12.klases skolēniem   no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.  

4. SEGT ēdināšanas izdevumus 50% apmērā (no EUR 1,49 dienā) 1 (vienam) 

Asares pamatskolas 5.-9.klases skolēnam   no 01.09.2017. līdz 31.05.2018.  
 

15.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

A.Kurkliete 

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, 13.09.2017. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt R.K. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.122. 

2. Atzīt Z.V. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.123. 

3. Piešķirt A.I. dzīvojamo platību “Gāršas” – 2, Gārsenes pagastā, un slēgt 

dzīvojamo telpu īres līgumu. 

4. Piešķirt G.K. dzīvojamo platību “Rīti” – 16, Asares pagastā, un slēgt dzīvojamo 

telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem. 

5. Piešķirt D.J. dzīvojamo platību “Spodras” – 5, Asares pagastā, un slēgt 

dzīvojamo telpu īres līgumu. 
 

16.# 

Par V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 13.09.2017. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas nolikumu. 
 



VALDEMĀRA ANCĪŠA  

AKNĪSTES BIBLIOTĒKAS 

 

NOLIKUMS 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

1. Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Aknīstes 

novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku 

likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un 

veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 

rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 

bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas 

publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

2. Savā darbībā bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu 

prasības. 

3. Bibliotēkas darbību finansē no Aknīstes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

4. Lēmumu par bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem 

Aknīstes novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 

 

II. Bibliotēkas uzdevumi 

5. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās 

saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības 

vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās 

sabiedrības attīstībā. 

6. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. 

7. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu 

komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu 

materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu. 

8. Veidot bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko 

uzziņu un informācijas darbu, sadarbojoties ar galveno bibliotēku kopkataloga 

un datu bāzu veidošanā. 

9. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību. 

10. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 

bibliotēkā. 

11. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo 

standartu prasībām. 

12. Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas 

pieprasījuma, saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo 

statistisko pārskatu par savu darbību. 

13. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa 

sistēmā. 

III. Bibliotēkas tiesības 

14. Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus 

un bibliotēkas lietošanas kārtību. 

15. Saskaņā ar nolikumu veidot bibliotēkas struktūru. 

16. Saņemt no Aknīstes novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei. 

17. Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem. 

18. Izmantot ziedojumu vai dāvinājumu, atbalstīto projektu līdzekļus bibliotēkas 

krājuma papildināšanai, darba procesa uzlabošanai. 



19. Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Aknīstes 

novada pašvaldību, sniegt maksas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un 

noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. 

20. Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un 

saņemt atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem 

iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

21. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem 

iespieddarbus un citus dokumentus. 

22. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties 

asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, 

piedalīties to darbībā. 

23. Iesniegt priekšlikumus Aknīstes novada pašvaldībai par bibliotēkas darbību. 

 

IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

24. Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Aknīstes novada pašvaldība, 

ievērojot Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

25. Bibliotēkas struktūras sastāvā ir Bibliotēkas vadītājs un bibliotekāres.  

Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas vadītājs, kuru pieņem vai atbrīvo no amata 

dome. Bibliotēkas darbinieki tiek pieņemti darbā pašvaldības noteiktā kārtībā. 

Bibliotēkas vadītāja pienākumi:  

25.1. vadīt, organizēt Bibliotēkas darbu, plānot tās attīstības, sastādīt 

ikgadējos darbības plānus, pārskatus un budžeta projektu, atbildēt par 

tās darbību un uzdevumu izpildi; 

25.2. izstrādāt Bibliotēkas nolikumu, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, 

datortehnikas un interneta lietošanas noteikumus un iesniegt tos 

apstiprināšanai domē;  

25.3.  izstrādāt Bibliotēkas iekšējos normatīvos aktus (darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju), nodrošināt to izpildi;   

25.4. apstiprinātā budžeta ietvaros rīkoties ar Bibliotēkas budžeta līdzekļiem, 

nodrošinot piešķirtā finansējuma pareizu un racionālu izmantošanu;  

25.5.  nodrošināt dokumentu uzglabāšanu atbilstoši pašvaldības lietu 

nomenklatūrai un to nodošanu arhīvā;  

25.6. nodrošināt Bibliotēkas valdījumā esošo materiālo vērtību pareizu 

ekspluatāciju un saglabāšanu;  

25.7. piedalīties domes un tās komiteju sēdēs Bibliotēkas kompetences 

jautājumu apspriešanā, kā arī pārstāvēt domi citu institūciju rīkotajos 

pasākumos Bibliotēkas kompetences jautājumos;  

25.8. nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

26.  Bibliotēkas vadītājas tiesības:  

26.1. pastāvīgi izlemt Bibliotēkas kompetencē esošos jautājumus;  

26.2. dot Bibliotēkas darbiniekiem norādījumus uzdevumu izpildei;  

26.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par Bibliotēkas 

darbiniekiem; 

26.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un 

juridiskām personām. 

27. Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, ko 

apstiprina Aknīstes novada pašvaldība. 

 

 

 

     Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītāja:           /V.Papaurele/ 

 
 



17.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

J.Vanags 

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”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.18/2014 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas 

apmēru Aknīstes novadā”, 13.09.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt K.Ž.,  /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu  Druvas, 

Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, – 0,7593 ha  platībā, kadastra Nr. 

56620030127, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

2. Iznomāt G.T.,  /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu 0,0200 ha  

platībā ar kadastra  apzīmējumu Nr. 56050010428,  un noslēgt zemes nomas 

līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 - pagaidu atļautā zemes 

izmantošana sakņu dārziem. 

3. Iznomāt V.P., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,2608 ha  

platībā, kadastra Nr.56250040181, un zemes gabalu 0,8 ha platībā, kadastra Nr. 

56250040214, un  noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

4. Izbeigt ar E.G., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes 

gabala 4,7 ha  platībā, kadastra Nr. 56250020060, nomu ar 01.01.2018. 

5. Iznomāt J.G., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo  zemes gabalu 3,2 ha  platībā, 

kadastra Nr. 56050070234, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

6. Iznomāt J.G.,  /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu  Vējiņi, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā, 0,9 ha  platībā, kadastra Nr. 56250040301, un noslēgt 

zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

7. Izbeigt ar N.K., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības 

zemes gabala, kadastra Nr. 56050010559, 0,0800 ha  platībā, nomu ar 01.01.2018. 

8. Iznomāt K.L., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,1871 ha  

platībā, kadastra Nr. 56050010149,  un noslēgt zemes nomas līgumu uz 20 

gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0106 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.  

9. Iznomāt SIA “nosaukums”, reģ.Nr., daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

0,8 ha  platībā, kadastra Nr. 56440050263,  un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 

gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

10. Iznomāt L.G.,  /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 1,0 ha  

platībā, kadastra Nr. 56620030126,  un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 

gadiem. Zeme tiks izmantota piemājas dārzam.  

11. Iznomāt A.H., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus – 0,5438 ha  

platībā, kadastra Nr. 56250010070 , 0,3 ha  platībā, kadastra Nr. 56250010111, 

3,3 ha  platībā, kadastra Nr.56250010112  un 0,9 ha  platībā, kadastra Nr. 

56250010069, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 25 gadiem. Zemes  lietošanas 

mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

12. Iznomāt G.B., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo  zemes gabalu 1,5 ha  platībā, 

kadastra Nr.56250040167, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  



13. Iznomāt J.Ģ., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus 12,0 ha  platībā, 

kadastra Nr.56250020059, un 1,3 ha  platībā, kadastra Nr.56250010082, un 

noslēgt zemes nomas līgumu uz 20 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība  ir lauksaimniecība. 

14. Iznomāt V.B., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļu 1,2912 ha  

platībā, kadastra Nr.56050010447, 0,5 ha platībā, kadastra Nr.56050010431, 0,2 

ha platībā, kadastra Nr.56050010435, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 

gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0502 -pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 

dārziem. 
 

18.# 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ozolāres”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā 

J.Vanags 

Pamatojoties uz 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 2017.gada 

28.jūnija lēmumu 18.# (prot.Nr.12) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”  un projekta 

izstrādātāja SIA” GEO Mērniecība”   sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra 

Madžuļa  2017.gada 8.augusta iesniegumu Nr.086-2017 (saņemts Aknīstes novada 

pašvaldībā 2017.gada 11.augustā, reģ.Nr.1-7/613), 13.09.2017. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ozolāres, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070078. 

2.  Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra Nr.56250070250, apt.  platība 

1,3 ha, saglabāt adresi Ozolāres, Aknīstes pagasts,  Aknīstes novads; noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra Nr. 56250070251, apt. platība 

5,0 ha, piešķirt nosaukumu „Lapaiņi”; noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Jaunizveidotajām zemes vienībām pēc zemes pamatvienības sadalīšanas būs šādas 

aizsargjoslas un apgrūtinājumi:  

4.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 007 0078 projektētajai zemes 

vienībai Nr.1ar kadastra apzīmējumu 5625 007 0250: Apgrūtinājumi nav noteikti. 

4.2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 007 0078 projektētajai zemes 

vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5625 007 0251: 

4.2.1. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli 

raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs; 

4.2.2. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

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

precizētas. 
 

19.# 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Galdnieki”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā 



J.Vanags 

Pamatojoties uz 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”, 13.09.2017. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada Gārsenes pagasta nekustamā īpašuma “Galdnieki” 

(kad. apz. 5662 003 0103) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala 

sadalīšanai. 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 1,4 ha platībā atstāt adresi 

“Galdnieki”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.  

3.  Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 1,8 ha platībā piešķirams 

nosaukums “Laukāres”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.  

4. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

5. Noteikt jaunizveidotajam gabalam Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

6. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām 

zemes vienībām. 

7. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes 

ierīcības projektu. 

8. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību 

platības var tikt precizētas. 
 

20.# 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ragāres”, Aknīstes 

pagastā, Aknīstes novadā 

J.Vanags 

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”, 13.09.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut   zemes īpašniekam M.P., deklarētā adrese, izstrādāt zemes 

ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Ragāres”, kadastra 

Nr.56250080025, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56250080025, sadalīšanai. 

2. Apstiprināt  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
 

21.# 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Čemeri”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā 

J.Vanags 

Pamatojoties uz 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”, 13.09.2017. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada Asares pagasta nekustamā īpašuma “Čemeri” (kad. 

apz. 5644 004 0006) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala 

sadalīšanai. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 17,8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Rija”, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā.  

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 17,5 ha platībā saglabāt esošo adresi 

“Čemeri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā.  

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 5,0 ha platībā piešķirt nosaukumu “Mārki”, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

5. Noteikt jaunizveidotajam zemes gabalam Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

6. Noteikt jaunizveidotajam zemes gabalam Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

7. Noteikt jaunizveidotajam zemes gabalam Nr.3 nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: 0201 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži 

un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 

8. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām 

zemes vienībām. 

9. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes 

ierīcības projektu. 

10. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību 

platības var tikt precizētas. 
 

22.# 

Par adreses piešķiršanu 

J.Vanags 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698  

„Adresācijas noteikumi”, 13.09.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Curikova, I.Čāmāns, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt jaunas adreses ēkām: 

Nr.p.

k. 

Ēkas kadastra Nr. Jaunā adrese  Saistītās zemes 

vienības kadastra 

apzīmējums 

1. 56250040004001 Kaņepītes, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads, LV-5208 

56250040004 

2. 56250040181001 Kaņepītes – 1, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads, LV-5208 

56250040181 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 
 

23.# 

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, 41.panta pirmās daļas otro punktu, Valsts un 

pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 



atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 2 (S.Curikova, I.Čāmāns), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 

1. Papildināt 3.1.apakšpunktu aiz vārda ”priekšsēdētājam” ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

2. Svītrot II.nodaļas nosaukumā vārdu “neatbrīvotā”. 

3. Papildināt 9.punktu aiz vārda ”priekšsēdētāja” ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietnieka”. 

4. Svītrot 11.punktu. 

5. Papildināt 12.punktu aiz vārda ”priekšsēdētāja” ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietnieka”. 

6. Papildināt 14.punktu aiz vārda ”priekšsēdētājam”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

7. Papildināt 15.punktu aiz vārda ”priekšsēdētājam”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

8. Papildināt 16.punktu aiz vārda  ”priekšsēdētājam”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

9. Papildināt 17.punktu aiz vārda ”priekšsēdētājam”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

10. Svītrot 18.punktu. 

11. Papildināt 50.punktu aiz vārda ”priekšsēdētāju”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietnieku”. 

12. Papildināt 54.punktu aiz vārda ”priekšsēdētāju”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietnieku”. 

13. Papildināt 62.1.apakšpunktu aiz vārda ”priekšsēdētājam”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

14. Papildināt 62.2.apakšpunktu aiz vārda ”priekšsēdētājam”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

15. Svītrot 63.punktā otro teikumu ”Ja vairāki ģimenes locekļi atrodas darba 

attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem”. 

16. Papildināt  65.punktu aiz vārda ”priekšsēdētāju”  ar vārdiem 

“priekšsēdētāja vietnieku”. 
 

24.# 

Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa A.Vītola iesniegumu 

V.Dzene 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 
 

Izpilddirektora ziņojums 

 Izpilddirektors J.Gavars informē: 

• noorganizēta bīstamo koku nozāģēšana novada teritorijā; 

• notiek horizontālo apzīmējumu uzklāšana ielām; 

• konstatēta projektēšanas kļūda PII “Bitīte” fasādē, līdz ar to būvdarbiem 

pagarināts garantijas laiks; 

• ar 1.septembri tiek organizēta skolēnu transportēšana uz izglītības iestādēm un 

atpakaļ; 

• tiek organizēti asfaltēto laukumu atjaunošanas darbi pie izglītības iestādēm 

Aknīstes pilsētā; 

• Olimpiskās dienas ietvaros 22.septembrī tika atklāts atjaunotais Aknīstes 

vidusskolas sporta stadions. 


