
 
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 

2015.gada 26.novembrī         Nr.17 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 8.30 

Sēde sākta plkst. 8.30 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par Gārsenes pils pārvaldnieka ievēlēšanu. 

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

3. Par saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

4. Par saistošo noteikumu Nr.26/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

5. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene)  

6. Par projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve un jaunbūve Aknīstes novadā” objektu 

atlases kritērijiem. (V.Dzene) 

7. Par dalību Lauku atbalsta dienesta pasākumā, kods: 4.3 „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” meliorācijas sistēmu 

pārbūvei vai atjaunošanai. (L.Valaine) 

8. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. (V.Dzene) 

9. Par atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu pārcelšanu uz pamatlīdzekļu kontiem. 

(V.Dzene) 

10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. (L.Valaine) 

11. Par nekustamā īpašuma „Lapiņas”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par brīvu 

cenu. (L.Valaine) 

12. Par nekustamā īpašuma „Piekrastes”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par 

brīvu cenu. (L.Valaine) 

13. Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti”- 16, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

pārdošanu par brīvu cenu. (L.Valaine) 

14. Par saistošo noteikumu Nr.27/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

23.02.2011.saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā”” 

apstiprināšanu. (L.Valaine) 

15. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā. (L.Valaine) 

mailto:akniste@akniste.lv


16. Par prēmiju piešķiršanu. (V.Dzene)  

17. Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” atbrīvošanu no Gārsenes kultūras nama 

telpu nomas maksas. (V.Dzene) 

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

19. Par nekustamā īpašuma „Pļavmaļi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

(A.Ielejs) 

20. Par nekustamā īpašuma „Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

(A.Ielejs) 

21. Par nekustamā īpašuma „Lesinski”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu. 

(A.Ielejs) 

22. Par saistošo noteikumu Nr.28/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu. (L.Valaine) 

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

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

25. Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonas paraksta tiesībām. (V.Dzene) 

26. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu. (A.Ielejs) 

27. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu darbinieku streiku 2015.gada 27.novembrī. 

(V.Dzene) 

 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Skaidrīte Pudāne, 

Andris Zībergs, 

Guntars Geida, 

Aivars Ielejs, 

Jānis Vanags, 

Valentīna Čāmāne 

 

Nepiedalās: Aija Voitiške, Ināra Lunģe    

 

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    M.Nastaja – finansiste, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    L.Jaujeniece – tūrisma darba vadītāja  

 

 

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 27 jautājumiem. 

 

Izpilddirektora informācija 

ZIŅO: J.Gavars – izpilddirektors. 



1. Notiek darbs pie pašvaldības zemes gabalu ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

2. Notikušas tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem par dalību projektā „Pašvaldības grants ceļu 

pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā”. 

3. Tika saņemta vēstule no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par iespēju 

līdz šī gada 1.decembrim pieteikt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveidi pašvaldībā. Aknīstes novada pašvaldība sūtīs pieteikumu. 

4. No SIA „Nordtorf” dāvinājumā tika saņemts autobuss Mercedes Benz. Pagaidām nav 

zināmas tā remonta izmaksas. 

 

G.Geida jautā, vai ir kas plānots tirgus laukuma labiekārtošanā Aknīstē. 

J.Gavars atbild, ka ir plānots piedalīties Lauku partnerības projektu konkursā, lai iegūtu 

finansējumu tirgus laukuma izbūvei vai labiekārtošanai. 

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

1.# 

Par Gārsenes pils pārvaldnieka ievēlēšanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene informē, ka uz Gārsenes pils pārvaldnieka amatu 

pieteikumus ir iesniegušas 8 pretendentes. Pārrunas tiek veiktas ar 7 pretendentēm, 1 nav 

ieradusies uz pārrunām. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta pirmo daļu, Aknīstes novada domes 

29.05.2013. noteikumiem „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Liene Valaine; 

1.2. Komisijas loceklis – Jānis Bondars; 

1.3. Komisijas locekle, sekretāre – Mārīte Nastaja. 

   

Pirmajā balsojumā no 8 kandidātēm izvirzās 2 ar vienādu balsu skaitu, tāpēc notiek 

atkārtota balsošana par 2 pretendentēm.  

 

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

novada domes 29.05.2013. noteikumiem „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu 

zīmēm”, Balsu skaitīšanas komisijas protokola Nr.1 apkopotajiem rezultātiem, 

atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (A.Ielejs, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 3 

(V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne); ATTURAS – nav,  

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

2. Iecelt Aknīstes novada Gārsenes pils pārvaldnieka amatā Ilzi Meržvinsku, (personas 

kods). 

 

2.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi oktobrī 

M.Nastaja 

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

budžetiem”, 



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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra – oktobra 

ieņēmumus – EUR 2140750,46 un izdevumus – EUR 2261922,09; speciālā budžeta 

ieņēmumus – EUR 100543,82 un izdevumus – EUR 79161,21. 

 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu 

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”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2015.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. 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.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 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes 

novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus:  

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada 

plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 455 368 22 014 2 477 382 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 341 007 17 549 1 358 556 

01.0.0.0 IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                                                                         1 134 459 -10 000 1 124 459 

01.1.0.0 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa                                                                                                                                                                 1 134 459 -10 000 1 124 459 

01.1.1.0 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                                                                                                                                                            1 134 459 -10 000 1 124 459 

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata 

gada ieņēmumiem                                                                                                                                        

1 122 678 -10 000 1 112 678 

04.0.0.0 ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                                                                          126 092 10 000 136 092 

04.1.0.0 Nekustamā īpašuma nodoklis                                                                                                                                                                               126 092 10 000 136 092 

04.1.1.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi                                                                                                                                                                      114 908 10 000 124 908 

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                    

94 908 10 000 104 908 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 80 456 17 549 98 005 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   

62 814 17 549 80 363 

08.9.0.0 Pārējie finanšu ieņēmumi                                                                                                                                                                                 62 440 17 549 79 989 



08.9.1.0 Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      62 440 17 549 79 989 

08.9.1.0. Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      62 440 17 549 79 989 

  V Transfertu ieņēmumi  1 045 651 2 295 1 047 946 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                1 001 651 2 295 1 003 946 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta                                                                                                                           

1 001 651 2 295 1 003 946 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim                                                                                                                                           

378 603 2 295 380 898 

18.6.2.1. Dotācija 1. ,2. un 3. klases brīvpusdienām                                                                                                                                                               10 000 2 295 12 295 

  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi  68 710 2 170 70 880 

21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                 68 710 2 170 70 880 

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                                                                                                       

67 930 2 170 70 100 

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri                                                                                                                                                                                 19 450 2 170 21 620 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                                                                                                  5 750 2 170 7 920 

 

Izdevumos 
 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada 

plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 778 988 22 577 2 801 565 

           414 368 -2 735 411 633 

01.100    Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā 

darbība, ārlietas                                                     

283 290 1 150 284 440 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    697 681 17 912 715 593 

09.219     664 322 6 050 670 372 

09.510    Interešu un profesionālās ievirzes izglītība                                                                            38 872 200 39 072 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 778 988 22 577 2 801 565 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          1 017 087 -1 414 1 015 673 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        1 017 087 -1 414 1 015 673 

1150     Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

17 209 1 414 18 623 

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

17 209 1 414 18 623 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    486 565 10 620 497 185 

2100     Komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                                        842 896 1 738 

2120     Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                               0 896 896 

2121 Dienas nauda                                                                                                                                                                                             0 725 725 

2122 Pārējie komandējumu izdevumi                                                                                                                                                                             0 171 171 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              277 301 3 868 281 169 

2210     Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                               6 261 -10 6 251 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                                               6 261 -10 6 251 

2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                                  115 452 -96 115 356 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                                                                                                                                                                       5 291 1 050 6 341 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju                                                                                                                                                                             52 160 -946 51 214 

2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām 

vietām un atkritumu utilizāciju                                                                          

8 804 -200 8 604 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

72 929 1 284 74 213 

2231 Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana                                                                                                                                    

920 128 1 048 

2232 Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 2 662 1 150 3 812 



izdevumi                                                                                                                                                  

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    19 054 -43 19 011 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

48 361 49 48 410 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu)                                                                                                           

31 244 2 060 33 304 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              10 285 -200 10 085 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts                                                                                                                                                                  7 041 2 050 9 091 

2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana                                                                                                                                          

7 950 210 8 160 

2250     Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi                                                                                                                                                                    10 611 363 10 974 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana                                                                                                                                                                         10 611 363 10 974 

2260     Īre un noma                                                                                                                                                                                              3 728 35 3 763 

2264 Iekārtu un inventāra īre un noma                                                                                                                                                                         2 219 35 2 254 

2270     Citi pakalpojumi                                                                                                                                                                                         33 518 -5 33 513 

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi                                                                                                                                                    

9 473 -5 9 468 

2280     Maksājumi par sniegtajiem finanšu 

pakalpojumiem                                                                                                                                                          

3 558 237 3 795 

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu                                                                                                                                                              3 558 237 3 795 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

156 648 2 400 159 048 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               18 111 202 18 313 

2311 Biroja preces                                                                                                                                                                                            9 956 340 10 296 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                4 827 -168 4 659 

2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai                                                                                                                                     

3 328 30 3 358 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     51 612 -17 51 595 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 41 282 -17 41 265 

2340     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana                                                                          

240 0 240 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli                                                                                                                                                         

46 608 -105 46 503 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         46 608 -105 46 503 

2360     Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana                                                                                                                                           

35 606 2 320 37 926 

2361 Mīkstais inventārs                                                                                                                                                                                       728 25 753 

2363 Ēdināšanas izdevumi                                                                                                                                                                                      34 878 2 295 37 173 

2400     Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                                                              2 497 39 2 536 

2400     Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                                                              2 497 39 2 536 

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                                                              2 497 39 2 536 

2500     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        49 277 3 417 52 694 

2510     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        48 777 3 417 52 194 

2512 Pievienotās vērtības nodoklis                                                                                                                                                                            48 777 3 417 52 194 

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                                                                        11 791 -2 237 9 554 

4300     Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                                                               11 791 -2 237 9 554 

4310     Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei                                                                                                                                                          

11 791 -2 237 9 554 

4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo 

budžetu                                                                                                 

11 791 -2 237 9 554 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  329 831 16 929 346 760 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            329 831 16 929 346 760 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    10 324 2 797 13 121 



5232 Saimniecības pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                               655 2 735 3 390 

5233 Bibliotēku fondi                                                                                                                                                                                         6 018 62 6 080 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     319 507 14 132 333 639 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     319 507 14 132 333 639 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           573 957 -2 735 571 222 

7100     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           414 368 -2 735 411 633 

7180     Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   414 368 -2 735 411 633 

71800 Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   414 368 -2 735 411 633 

 

4.# 

Par saistošo noteikumu Nr.26/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu 

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” , 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā 

budžeta plāns 2015.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. 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.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 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes 

novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus: 

Izdevumos: 
 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada 

plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

145 560 0 145 560 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

145 560 0 145 560 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              67 045 135 67 180 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

9 065 135 9 200 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

3 000 135 3 135 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

34 103 -335 33 768 



2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               6 000 -335 5 665 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                6 000 -335 5 665 

2500     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        600 200 800 

2510     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        600 200 800 

2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                           600 200 800 

 

 

5.# 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 07.10.2015. sadarbības līgumu Nr.138 ar Valsts izglītības satura centru, reģ. 

Nr.90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, par dalību Starptautiskās 

Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā Award īstenošanā.  

2. Apstiprināt 22.10.2015. līgumu Nr.139 ar z/s „Priedītes”, reģ. Nr.LV45404005008, 

juridiskā adrese: „Priedītes”, Asares pagasts, Aknīstes novads, par aizsargbarjeru 

izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī Meža estrādes lapenes jumta remontu Gārsenes dabas 

takās. Līguma summa EUR 826,92. 

3. Apstiprināt 12.11.2015. līgumu Nr.140 ar SIA „RM Air Components”, reģ. 

Nr.LV41503034550, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 4, Daugavpils, par gaisa 

kondicionētāja iegādi, uzstādīšanu Gārsenes kultūras namā. Līguma summa EUR 2430,28. 

4. Apstiprināt 19.10.2015. līgumu Nr.141 ar z/s „Vairogi”, reģ. Nr.45401020984, juridiskā 

adrese: „Vairogi”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par traktora pakalpojumu aku un 

tualešu sūknēšanas darbiem Gārsenes pagastā. Līgumcena EUR 121,00. 

5. Apstiprināt 21.10.2015. līgumu Nr.142 ar IK „CHORUS”, reģ. Nr.45402015764, 

juridiskā adrese: Draudzības aleja 12 – 6, Jēkabpils, par muzikālo pakalpojumu pasākumā 

30.10.2015. Gārsenes kultūras namā. Līgumcena EUR 300,00. 

6. Apstiprināt 04.11.2015. projekta finansēšanas līgumu Nr.143 ar Valsts kultūrkapitāla 

fondu, reģ. Nr.90001688232, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 20, Rīga, par projekta 

„Gārsenes pils podiņu krāsns restaurācija”. Piešķirtais VKKF finansējums EUR 3948,00. 

7. Apstiprināt 20.10.2015. līgumu Nr.144 ar IU „Ikrs”, reģ. Nr.45402007131, juridiskā 

adrese: „Mežābele”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, par 1 galda, 3 solu un 

smilšu kastes ar vāku izbūvi Bērnu sporta laukumā Gārsenes ciemā. Līgumcena EUR 

484,00. 

8. Apstiprināt 03.11.2015. līgumu Nr.145 ar saimnieciskās darbības veicēju J.R., reģ. 

Nr.10066511188, adrese: „Sīļi”, Rites pagasts, Viesītes novads, par apaļās krāsns, plīts 

demontāžu un remonta darbiem „Krejotava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un 

skursteņa galvas demontāžu un remonta darbiem „Šķūņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā. Līguma summa EUR 430,00. 

9. Apstiprināt 01.10.2015. līgumu Nr.146 ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I.Š., 

adrese: Katoļu iela 6, Jēkabpils, par nekustamā īpašuma Liepu iela 8A, Aknīste, Aknīstes 

novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 140,00. 

10. Apstiprināt 04.10.2015. līgumu Nr.147 ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I.Š., 

adrese: Katoļu iela 6, Jēkabpils, par nekustamā īpašuma „Jaunupītes”, Gārsenes pagasts, 

Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 300,00. 

11. Apstiprināt 20.10.2015. līgumu Nr.148 ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I. Š., 

adrese: Katoļu iela 6, Jēkabpils, par nekustamā īpašuma Skolas iela 16 - 6 un Dzirnavu 

iela 12 – 4, Aknīste, Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 140,00. 



12. Apstiprināt 20.10.2015. līgumu Nr.149 ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I. Š., 

adrese: Katoļu iela 6, Jēkabpils, par nekustamā īpašuma „Lapiņas”, Asares pagasts, 

Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 140,00. 

13. Apstiprināt 22.10.2015. līgumu Nr.150 ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I. Š., 

adrese: Katoļu iela 6, Jēkabpils, par nekustamā īpašuma „Piekrastes”, Asares pagasts, 

Aknīstes novads, vērtēšanu. Līguma summa EUR 250,00. 

14. Apstiprināt 02.11.2015. pirkuma līgumu Nr.151 ar I.M. par dzīvokļa īpašuma „Dimanti”- 

13, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, iegādi. Līguma summa EUR 2000,00. 

15. Apstiprināt 10.11.2015. līgumu Nr.152 ar z/s „Arkliņi”, reģ. Nr.45404000763, juridiskā 

adrese: „Arkliņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, par Asares pagasta autoceļu 

caurteku izbūves darbu veikšanu. Līguma summa EUR 1727,88. 

16. Apstiprināt 12.10.2015. vienošanos ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, reģ. 

Nr.45403000709, juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, par 

grozījumiem 31.01.2011. līgumā Nr.29.  

17. Slēgt līgumu ar SIA „Brēķu studenti”, reģ. Nr.45404003613, juridiskā adrese: Madonas 

iela 6, Jēkabpils, par transporta (Mercedes Benz 8x4) pakalpojumu sniegšanu. 

Pakalpojuma maksa – EUR 1,05 par katru nobraukto kilometru. 

18. Slēgt līgumu ar SIA „Indāres”, reģ. Nr.LV45401014634, juridiskā adrese: Kalna iela 3, 

Aknīste, Aknīstes novads, par ekskavatora pakalpojuma un grants iekraušanas 

pakalpojumu sniegšanu Asares pagasta ceļa remonta vajadzībām. Ekskavatora 

pakalpojuma izmaksas – EUR 48,40/h; grants pakalpojuma izmaksas – EUR 4,11/m
3
. 

 

6.# 

Par projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” 

objektu atlases kritērijiem 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministra 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 un 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 grants ceļu 

pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā" (turpmāk – projekta) ietvaros, projektu īstenojot 

kārtās, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projektā ietvertos atlases kritērijus pašvaldības autoceļiem: 

1.1. pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – uzņēmējdarbības 

veicināšana - sasniegšanai: 

1.1.1. lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu skaits, kuri projektā  

plānoto ielu, ceļu izmanto uzņēmējdarbības nodrošināšanai,  

1.1.2. integrēta tipa projekti, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi 

uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma 

„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” projekta ietvaros (pasākuma kods - 4.3.), 

1.1.3. lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu skaits, kuri 

piebraukšanai uzņēmējdarbībai nepieciešamajiem pakalpojumu 

sniedzējiem izmanto projektā plānotās ielas, ceļus (savienojumus), 

1.1.4. vidējais vai lielais uzņēmums, kurš projektā plānoto ielu, ceļu izmanto 

uzņēmējdarbības nodrošināšanai, 

 



1.2. pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – apdzīvotības saglabāšana - 

sasniegšanai: 

1.2.1. nekustamo īpašumu skaits, kas atrodas projektā plānoto ielu, ceļu posmā, 

1.2.2. skolēnu vai pasažieru pārvadājumi projektā plānoto ielu, ceļu posmā, 

1.2.3. ievērojams uzņēmumā nodarbināto iedzīvotāju skaits, 

1.2.4. nozīmīga iela, ceļa posms lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas, smago 

kravu pārvadājumu nodrošināšanai apdzīvojuma centros; 

1.3. pašvaldības autoceļa tehniskā stāvokļa vērtējums (kritisks, neapmierinošs, daļēji 

apmierinošs) pēc tehniskās apsekošanas atzinuma:  

1.3.1. nestspēja, 

1.3.2. grants seguma nodilums, 

1.3.3. ūdens atvadīšanas sistēmas bojājumi vai neesamība, 

1.3.4. tilta bojājumi, 

1.3.5. neatbilstība atsevišķām ceļu standarta prasībām, kuras būtu jāievēro.  

2. Informēt projektā iesaistītos vietējos uzņēmējus publiskās apspriedēs par apstiprinātajiem 

atlases kritērijiem un apstiprinātos atlases kritērijus ņemt vērā projekta izstrādes laikā. 

 

 

7.# 

Par dalību Lauku atbalsta dienesta pasākumā, kods: 4,3 „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” meliorācijas sistēmu 

pārbūvei vai atjaunošanai 

L.Valaine 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra domes sēdi. 

 

8.# 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 

V.Dzene 

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

Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, kas balstīta uz Ministru kabineta 

2013.gada 19.februāra rīkojumu Nr.58 un Grozījumiem Koncepcijā par publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveidi, kas pieņemti 2015.gada 10.janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.14, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot Aknīstes novadā Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, 

Aknīstes novada pašvaldības administrācijas ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

2. Iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta 

mērķdotācijas saņemšanai Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

izveidei Aknīstes novadā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Gavaram. 

 

9.# 

Par atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu pārcelšanu uz pamatlīdzekļu kontiem 

V.Dzene 

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

kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 62.punktu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Pārcelt no atsavināšanas konta uz pamatlīdzekļu kontu nekustamo īpašumu (zemes 

gabalu) Augšzemes ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, zemes gabalu 0,03 ha platībā ar 

kadastra Nr. 5605 001 0256. 

2. Pārcelt no atsavināšanas konta uz pamatlīdzekļu kontu nekustamo īpašumu (zemes 

gabalu) "Krēsliņi", Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalu 13,2 ha platībā ar 

kadastra Nr. 5625 005 0063. 

 

10.# 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

L.Valaine 

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, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

5 - 4, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: 

1.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

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

Augšzemes ielā 22 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: 

2.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

3. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Dzirnavu 

ielā 12 - 4, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: 

3.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

4. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas 

ielā 16 - 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: 

4.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

5. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas 

ielā 10 - 12, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu: 

5.2. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

6. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu īpašumu novērtēšanai un atsavināšanai. 

 

11.# 

Par nekustamā īpašuma "Lapiņas", Asares pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par brīvu 

cenu 

L.Valaine 

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 

5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 01.02.2011. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 

38.punktu, P.V. iesniegumu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošu Nekustamo īpašumu (Zemes 

gabalu 2,0 ha platībā un viendzīvokļa dzīvojamo māju) "Lapiņas", Asares pagasts, 

Aknīstes novads, kadastra Nr. 5644 005 0352. 

2. Atļaut P.V., (personas kods), atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

(zemes gabalu un viendzīvokļa dzīvojamo māju) "Lapiņas", Asares pagasts, Aknīstes 

novads, Kadastra Nr. 5644 005 0352. 

3. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. 

4. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3050,00 (trīs 

tūkstoši piecdesmit euro 00 centi). 

5. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

 

12.# 

Par nekustamā īpašuma "Piekrastes", Asares pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu par 

brīvu cenu 

L.Valaine 

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, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 01.02.2011. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 

38.punktu, G.G. iesniegumu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut G.G., (personas kods), atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

(zemes gabalu) 6,75 ha platībā, "Piekrastes", Asares pagasts, Aknīstes novads, Kadastra 

Nr. 5644 004 0271. 

2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. 

3. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 10285,55 (desmit 

tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro 55 centi). 

4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

 

13.# 

Par dzīvokļa īpašuma "Dimanti" dz.16, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā 

pārdošanu par brīvu cenu 

L.Valaine 

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 

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, A.G. iesniegumu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut A.G., (personas kods), atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu (dzīvokli), "Dimanti" – 13, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads, kadastra Nr.5662 900 0004, ar platību 70,5 m
2
,
 

705/13041 kopīpašuma 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma 

(dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi). Dzīvokļa 

atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. 

2. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu. 

 



14.# 

Par saistošo noteikumu Nr.27/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 23.02.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā”” 

apstiprināšanu 

L.Valaine 

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

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 27/2015 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības 

kārtību 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. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 27/2015 

 „Grozījumi Aknīstes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu 

tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Šādu grozījumu saistošajos noteikumos pamatotība izriet no 

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 

Izvērtējot Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra 

saistošos noteikumus Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību 

Aknīstes novadā”, tika secināts, ka nepieciešams konkretizēt 

normas par atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Pilnvarojums izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 3.punkta, kurā ir teikts, ka dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās, kā 

arī no Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punkta. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 



„Grozījumi Aknīstes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par ielu 

tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un  

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9.punktu 
 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par 

ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt 18.punktu ar 18.1., 18.2., 18.3. un 18.4.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„18.1. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības administratīvā 

komisija, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

18.2. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no 

noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

18.3. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktā atbildība. 

18.4. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt novada domē.” 

 

2. Saistošie noteikumi par grozījumiem Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā” stājas 

spēkā Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

15.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā 

L.Valaine 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 

13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Aknīstes novada pašvaldības darbinieku 

arodbiedrības pirmorganizācijas valdes 16.11.2015. iesniegumu Nr.835, par Aknīstes 

vidusskolas LIZDA priekšsēdētājas 17.11.2015. iesniegumu Nr.852, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā. 

PIELIKUMS 

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā  
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,   

41. panta pirmās daļas 2. punktu, 63.pantu,  

Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju  

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra Aknīstes novada pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696


1.1. grozīt 12.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

"12. Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lielumu 

nosaka ar Domes lēmumu." 

1.2. izslēgt 22.punktu. 

1.3. grozīt 29.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

"29. Samaksa 65% apmērā no deputātu darba stundas likmes noteikta par darbu šādās komisijās: 

29.1. Administratīvajā komisija; 

29.2. Iepirkuma komisija; 

29.3. Atsavināšanas komisija; 

29.4. Zemes komisija; 

29.4. Revīzijas komisija." 

1.4. grozīt 30.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

"Par komisiju sēžu protokolēšanu un sēdes materiālu noformēšanu noteikta samaksa 

65% apmērā no deputātu darba stundas likmes." 

1.5. grozīt 40.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

" 40. Pieņemot darbā līgumstrādniekus, nosaka šādu samaksu: 

40.1. autobusa vadītājs – stundas likme 2,92 euro; 

40.2. vieglās automašīnas vadītājs – stundas likme 2,76 euro; 

40.3. traktorists – stundas likme 2,56 euro; 

40.8. gids – stundas likme 3,65 euro." 

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

16.# 

Par prēmiju piešķiršanu 

V.Dzene 

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, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne); 

PRET – nav; ATTURAS – 2 (J.Vanags, A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt prēmijas 40 – 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”. 

 

17.# 

Par VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrības atbrīvošanu no Gārsenes 

kultūras nama telpu nomas maksas 

V.Dzene 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, 

G.Geida, V.Čāmāne); 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 26.decembrī. 

 

18.# 

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”, 



Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2014 „Par neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Aknīstes novadā”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar H.P. noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 1,5 ha platībā, 

kadastra Nr.56620030212, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Izbeigt ar V.G., dzīvesvieta, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

0,07 ha platībā, kadastra Nr.56620010095, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sākot ar 

2016.gada 1.janvāri. 

3. Iznomāt V.Ž., dzīvesvieta, pašvaldības zemes gabalu 0,1240 ha platībā, kadastra Nr.5605 

001 0251, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 3 gadiem. Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

4. Samazināt E.S., dzīvesvieta, iznomātās pašvaldības zemes „Kabatas”, kadastra Nr.5662 

003 0101, platību no 4,0 ha uz 1,09 ha, kas nepieciešami ēku uzturēšanai un mazdārziņa 

vajadzībām, veicot grozījumus zemes nomas līgumā. 

 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, A.Zībergs, G.Geida, 

V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (V.Dzene, 

pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

5. Iznomāt I.D., dzīvesvieta, pašvaldības zemes gabalu 0,3386 ha platībā, kadastra Nr.5644 

004 0221, un zemes gabalu 0,1847 ha platībā, kadastra Nr. 5644 004 0328, un noslēgt 

zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

19.# 

Par nekustamā īpašuma „Pļavmaļi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

A.Ielejs 

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

kabineta 20.06.2006. noteikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes 

novada domes 26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pļavmaļi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, ar 

īpašuma kadastra numuru 5644 006 0014 zemes gabalu 1,57 ha platībā ar kadastra 

Nr.5644 005 0176: 

1.1. atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.5644 005 0176 piešķirt nosaukumu 

„Pļavas”; 

1.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija. 

 

20.# 

Par nekustamā īpašuma „Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu  

A.Ielejs 

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

kabineta 20.06.2006. noteikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumu, Ministru 



kabineta 30.03.2013. noteikumu „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 12.punktu, Aknīstes novada domes 26.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par 

teritorijas plānojumiem”, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags, G.Geida, 

V.Čāmāne); PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 4,8 

ha platībā, kadastra Nr. 5662 003 0113, atdalot zemes gabalu 3,5 ha platībā: 

2.1. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu kadastra numuru un nosaukumu 

„Lejkalni”; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Zemes gabala atdalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija. 

 

21.# 

Par nekustamā īpašuma „Lesinski”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lesinski”, īpašuma kadastra Nr.5625 005 0080, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību 11,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 5625 005 0080, kura tiks pievienota nekustamajam īpašumam „Aizkārkļi”, 

Aknīstes pagasts, Aknīstes novads. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai 11,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5625 005 0141 – 4,2 ha platībā noteikt zemes 

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

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija. 

 

22.# 

Par saistošo notikumu Nr.28/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

L.Valaine 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības 

nolikums””. 

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.  

 

 



PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.28/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punkts noteic, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pants nosaka 

to, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas 

nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 

pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 

vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas 

jautājumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumu domes 

darba organizācijā, papildinot Aknīstes novada 

pašvaldības struktūrvienību sarakstu, līdz ar to veicot 

redakcionālus labojumus un papildinājumus. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības 

budžeta ieņēmumu daļas palielināšanās. Saistošo 

noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

paplašināt esošo iestāžu kompetenci. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neattiecas. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumu grozījumi tiks ievietoti Aknīstes 

novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv., izvietoti 

pašvaldības domes ēkā un Asares, Gārsenes pagastu 

pārvaldes ēkās. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo 

noteikumu projekts izskatīts Finanšu komitejā. 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

 

1.  Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt 6.punktu ar 6.20.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"6.20. Gārsenes pils". 

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

 

 

 

 

http://www.akniste.lv/


23.# 

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”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. Kopā EUR 150,00. 

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

3. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 145,00 apmērā sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. 

4. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.11.2015. līdz 31.05.2016. – 3 novada 

izglītības iestāžu bērniem. 

 

(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā) 

 

24.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 

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

jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes novada pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izīrēt P.R. Augšzemes ielā 41 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, slēdzot īres līgumu no 

01.12.2015. uz 6 mēnešiem. 

2. Reģistrēt I.L. reģistrā Nr.2 „Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu” 

ar kārtas Nr.16. 

3. Reģistrēt Z.L. reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas 

Nr.103. 

 

25.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonas paraksta tiesībām 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aivaru IELEJU, Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

neatbrīvoto vietnieku, Aknīstes novada pašvaldībā kā paraksta tiesīgu amatpersonu Aknīstes 

novada pašvaldības domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā. 

 

26.# 

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

A.Ielejs 

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

likuma 29.panta septītās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumiem Nr.269 

„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām”, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Izveidot Aknīstes novada Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Gavars, 

Komisijas locekļi: 

Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecāko mežzinis Vigonts 

Kuklis, 

Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve 

Judīte Podniece, 

Biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis Ainis Čāmāns, 

Latvijas mednieku savienības Sēlijas reģiona pārstāvis Igors Kantāns. 

Komisijas sekretāre – Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Līga Līduma. 

2. Apstiprināt Aknīstes novada Medību koordinācijas komisijas nolikumu. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada  

Medību koordinācijas komisijas nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2014.  

noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku  

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību  

koordinācijas komisijām” 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības pastāvīgā komisija „Medību koordinācijas komisija” (turpmāk 

tekstā – Komisija) tiek izveidota uz 4 gadiem kā pastāvīgi funkcionējoša institūcija un 

darbojas līdz jaunas Komisijas ievēlēšanai, kas izdarāma ne vēlāk kā mēnesi pēc komisijas 

pilnvaru beigām. 

2. Komisijas darbu organizē Aknīstes novada dome (turpmāk – dome), kurai ir tiesības 

kontrolēt un uzraudzīt tās apstiprinātās komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

3. Komisijas mērķis ir noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu (turpmāk – postījumi) 

apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku 

ierobežošanai vai likvidēšanai. 

4. Grozījumus nolikumā var ierosināt komisijas vadītājs, komisijas locekļi un domes 

priekšsēdētājs. 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

5. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

5.1. izvērtēt nodarīto postījumu apjomu un postījumu pakāpi; 

5.2. izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai; 

5.3. aprēķināt postījumu rezultātā nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, 

mežsaimniecībai un infrastruktūras objektiem; 

5.4. nākamajā darbdienā pēc sēdes publicēt sēdes protokolu pašvaldības mājaslapā; 

5.5. epizootiju izplatības vai draudu gadījumā sadarboties ar Pārtikas un veterināro dienestu; 

5.6. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē 

esošo uzdevumu izpildi. 

6. Komisijai ir šādas tiesības: 

6.1. izstrādāt rekomendācijas postījumu samazināšanai; 

6.2. izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie dzīvnieki 

var radīt ārkārtas postījumus pašvaldības teritorijā; 

6.3. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) 

dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud 

mājdzīvniekus vai cilvēkus; 



6.4. lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu ierobežošanai saskaņā ar 

Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojumu. Epizootiju draudi pielīdzināmi ārkārtas 

postījumiem. 

7. Ja nodarīti būtiski postījumi: 

7.1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka (tiesiskā 

valdītāja), Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja; 

7.2. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības 

pasākumus, norādot to veidu, apjomu un īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt to izpildes 

gaitu un rezultātus, ja aizsardzības pasākumi nav veikti vai veikti nepienācīgi; 

7.3. uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai lietotājam pastiprināti medīt 

esošajās un potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu īstenošanas termiņu, kā arī 

kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātus; 

7.4. lemt par medību tiesību izmantošanu platībās, kurās nav medību tiesību lietotāju, 

vispirms piesaistot medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām; 

7.5. ja iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt par terminētu 

medību atļauju piešķiršanu limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, 

pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apjomu un nepiemērojot Medību likumā noteiktās 

prasības par minimālajām medību platībām konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai. 

8. Ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija nevar rast citu pieņemamu risinājumu: 

8.1. saņemot medību tiesību īpašnieka piekrišanu, uz laiku, kas nepieciešams pasākumu 

postījumu ierobežošanai vai likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā 

zemes vienībā; 

8.2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, 

pārņemt un izmantot medību tiesības (zemes vienībās, kurās nodarīti ārkārtas postījumi, 

un zemes vienībās, kurās ir šo postījumu cēlonis), ja medību tiesību īpašnieks vai 

lietotājs nepilda komisijas norādījumus vai medību tiesību īpašnieks neizlieto tās pats un 

nepiekrīt nodot citiem, vai postījumu cēlonis atrodas zemes vienībā, kurā medīt aizliegts. 

9. Uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldības un citu institūciju amatpersonas un 

speciālistus. 

10. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piesaistīt neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām, 

ja izvērtējot nodarīto postījumu, komisija nespēj noteikt zaudējumus. 

III. Komisijas struktūra 

11. Komisija tiek izveidota 6 (sešu) locekļu sastāvā, ko ievēl Aknīstes novada dome Ministru 

kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” noteiktajā kārtībā. 

12. Komisijas sastāv no: 

12.1. pašvaldības domes norīkota pārstāvja; 

12.2. Valsts meža dienesta pārstāvja; 

12.3. Lauku atbalsta dienesta pārstāvja; 

12.4. mednieku, zemnieku un meža īpašnieku apvienību, kurās komisijas izveidošanas laikā ir 

vairāk nekā 200 biedru, pārstāvjiem. 

12.5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu 

apziņošanas kārtību. 

13. Darbam par Komisijas sekretāru tiek piesaistīts Aknīstes novada pašvaldības speciālists. 

14. Komisijas priekšsēdētājs: 

14.1.  atbild par Komisijas lēmumu projektu sagatavošanu; 

14.2. plāno, organizē un vada Komisijas darbu; 

14.3. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību; 

14.4. apstiprina un iesniedz Aknīstes novada domē Komisijas darba pārskatus; 

14.5. pārstāv Komisiju visās pašvaldības, valsts, privātajās, tiesu iestādēs un sabiedriskajās 

institūcijās; 



14.6. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un dokumentācijas 

saglabāšanu; 

14.7. koordinē Komisijas sadarbību ar Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienībām un 

citām iestādēm un organizācijām; 

14.8. nepieciešamības gadījumos pieaicina Komisijas darbā ekspertus neatkarīga, 

profesionāla viedokļa, izteikšanai; 

14.9. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 

14.10. paraksta Komisijas sēžu protokolus, kā arī citus Komisijas dokumentus. 

15. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 

16. Komisijas locekļi: 

16.1.  piedalās Komisijas un tās sēžu darbā; 

16.2. gatavo Komisijas darba dokumentāciju; 

16.3. izpilda Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka norādījumus; 

17. Komisijas sekretārs: 

17.1.  pilda Komisijas priekšsēdētāja norādījumus; 

17.2. protokolē Komisijas sēdes gaitu; 

17.3. nodrošina Komisijas saraksti; 

17.4. paraksta Komisijas sēdes protokolus; 

17.5. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un nodošanu 

Aknīstes novada pašvaldības arhīvā; 

17.6. nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējiem, medību tiesību lietotājiem 

u.c. ieinteresētajām personām; 

17.7. nākošajā darba dienā pēc Komisijas sēdes, nodrošina tās protokola publikāciju Aknīstes 

novada pašvaldības mājas lapā; 

17.8. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai. 

IV. Komisijas tiesības un atbildība 

18. Komisijas tiesības noteiktas Noteikumos. 

19. Komisija, izskatot jautājumus par lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra noteikšanu 

vai mežsaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra noteikšanai, vai izskatot citus Noteikumos 

deleģētos jautājumus, pieņem lēmumu (administratīvu aktu).  

20. Papildus Noteikumos neminētām tiesībām, Komisijai ir tiesības:  

20.1.  iepazīties ar valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, DOMES lēmumiem un 

DOMES normatīvajiem aktiem, kas attiecas vai kuri regulē Komisijas kompetencē 

nodotos risināmos jautājums; 

20.2. saņemt no pašvaldības struktūrvienību amatpersonām un darbiniekiem, no pagastu 

pārvalžu vadītājiem, no DOMES iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem un to 

darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, aprēķinus, citas ziņas un materiālus, 

jautājumu sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai;  

20.3. uzaicināt uz Komisijas sēdi izskatāmā jautājuma ierosinātāju, vai arī pēc Komisijas 

iniciatīvas uzaicinātās uz sēdi pašvaldības struktūrvienību amatpersonas un DOMES 

institūciju amatpersonas paskaidrojumu sniegšanai; 

20.4. piedalīties jaunu DOMES normatīvo dokumentu izstrādāšanā;  

20.5. piedalīties mācību kursos vai semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar Komisijas 

darbu saistīti jautājumi.  

21. Komisija atbild par: 

21.1.  noteikumos un šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu;  

21.2. komisijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši Noteikumos noteiktajam; 

21.3. kaitējumu DOMES tēlam publiskā telpā, ja tāds radīts Komisijas nekompetentu lēmumu 

vai darbību dēļ; 



21.4. personas sensitīvo datu neizpaušanu, Komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās personu 

informācijas konfidencialitātes saglabāšanu, vai tādas privātas informācija saglabāšanu, 

kura iegūta, pildot darba pienākumus Komisijā. 

 

V. Komisijas darba organizācija 

22. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, kas ir Aknīstes novada pašvaldības pārstāvis.  

23. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (pēc attiecīgu iesniegumu saņemšanas 

pašvaldībā). 

24. Komisijai ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi, ja notikuši postījumi vai pastāv to draudi, kā arī 

citu jautājumu risināšanai postījumu novēršanai. 

25. Komisija izvērtē personu iesniegumus, dabā pārbauda iesniegumos minētos postījumus un 

veiktos aizsardzības pasākumus un pieņem lēmumus atklātās sēdēs, kurās piedalās komisijas 

locekļi, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemē konstatēti postījumi, kā arī 

medību tiesību lietotājs vai, ja tāda nav, medību tiesību lietotājs ģeogrāfiski tuvākajā medību 

platībā, kurā ir šo postījumu iespējamais iemesls. 

26. Komisija ir tiesīga izskatīt jebkuru iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem 

postījumiem, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 1/2 (viena puse) no Komisijas sastāva, bet ne 

mazāk kā 3 locekļi. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

27. Komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Komisijas loceklis, kas tieši vai netieši ir ieinteresēts kāda jautājuma izskatīšanā nav tiesīgs 

piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā. 

28. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aknīstes novada domei. 

29. Komisijas sēdes protokolē sekretārs. 

30. Sēdes protokolus paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 

31. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, 

visi klātesošie Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību lietotājs.  

32. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas loceklis var pārtraukt savu 

darbību Komisijā, iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada domē. 

33. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai Komisijas locekli var atsaukt ar 

Aknīstes novada domes lēmumu. 

 

27.# 

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu darbinieku streiku 2015.gada 27.novembrī 

V.Dzene 

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

likuma 30.pantu, Streika likuma 11.pantu, 28.pantu, Darba strīdu likuma 15.pantu, 16.11.2015. 

LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības organizācijas iesniegumu, 

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

G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai par Aknīstes novada izglītības iestāžu streiku 2015.gada 

27.novembrī. 

 


