
 
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 29.novembrī       Nr.19 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.30 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa iecelšanu. (V.Dzene) 

2. Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atcelšanu. (V.Dzene) 

3. Par pašvaldības budžeta izpildi oktobrī. (V.Dzene) 

4. Par saistošo noteikumu  Nr.24/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

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

5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu piekabes iegādei. (V.Dzene) 

6. Par naudas balvu piešķiršanu. (V.Dzene) 

7. Par prēmiju piešķiršanu. (V.Dzene) 

8. Par būvdarbu pozīcijām pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”  iekļautajās Aknīstes pilsētas pašvaldības ielās. (V.Dzene) 

9. Par amata vienību “domes priekšsēdētāja vietnieks”. (V.Dzene) 

10. Par saistošo noteikumu Nr.25/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

nolikums”” apstiprināšanu.   (V.Dzene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11. Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 1A, Aknīstē, nomas līguma pagarināšanu. 

(V.Dzene) 

12. Par pārbūvējamā pašvaldības ceļa posma garuma precizēšanu pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. (V.Dzene) 

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

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

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saltupes ielā 22, Aknīstē, un “Arāji”, 

dzīvoklis Nr.2, Gārsenē, atsavināšanu. (A.Kurkliete) 

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

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu. (V.Dzene) 

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

18. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. (J.Vanags) 

mailto:akniste@akniste.lv


19. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Aknīstes novada 

pašvaldībai. (J.Vanags) 

20. Par nekustamā īpašuma “Jaunaudzes”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu.(J.Vanags) 

21. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes iela 66, 

Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010611, apstiprināšanu, īpašuma 

adreses un nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu. (J.Vanags) 

22. Par saistošo noteikumu Nr.26/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

apstiprināšanu. (A.Kurkliete)  

23. Par Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāna 2017. – 2019.gadam 

aktualizāciju.  (V.Dzene) 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Viktors Žukovskis, 

Sandra Vārslavāne, 

Inārs Čāmāns, 

Santa Curikova, 

Normunds Zariņš, 

Skaidrīte Pudāne,  

Aija Kurkliete  

  

Pašvaldības darbinieki: I.Kancāne – finansiste, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs 

     

 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 23 

jautājumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 23 jautājumiem. 

 

   

1.# 

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa iecelšanu 

V.Dzene 

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

likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 57.panta trešo 

daļu, 



atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne, 

S.Curikova, I.Čāmāns); PRET – 4 (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, V.Žukovskis); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Ieteikt pašvaldības domes priekšsēdētājai kā SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 

kapitāla daļu turētāja pārstāvim iecelt Laimoni Pakalnu, personas kods, par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli ar 

27.12.2017. 

2. Pilnvarot SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes locekli Laimoni Pakalnu iesniegt 

LR Uzņēmumu reģistra Jēkabpils reģionālajā nodaļā dokumentus un veikt visas 

nepieciešamās darbības SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes pilnvaru 

reģistrēšanai Komercreģistrā.  
 

2.# 

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa atcelšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 

21.panta trešo daļu, Komerclikuma 224.pantu, 2017.gada 25.septembra A.Vītola 

iesniegumu Nr. 765, 

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (J.Vanags)Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atcelt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli Aleksandru Vītolu, personas 

kods, no valdes locekļa amata ar 28.12.2017. 
 

3.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi oktobrī 

V.Dzene 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu , 

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (J.Vanags)Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra - 

oktobra ieņēmumus – 2509591,75 EUR un izdevumus – 2322798,27 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 105781,90 EUR un izdevumus – 139248,27 EUR. 
 

4.# 

Par saistošo noteikumu Nr.24/2017 „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, 

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.24/2017 

„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. 24/2017 

„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: 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Precizētais 

gada plāns 

EUR 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 99 85 01 7792.00 3006293.00 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 99 85 01 7792.00 3006293.00 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    57 41 29 53.00 574182.00 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              35 94 88 53.00 359541.00 

2280     Maksājumi par sniegtajiem finanšu 

pakalpojumiem                                                                                                                                                          

34 86 53.00 3539.00 

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu                                                                                                                                                              34 86 53.00 3539.00 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  60 01 52 1081.00 601233.00 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     42 98 72 1081.00 430953.00 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     42 98 72 1081.00 430953.00 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                           

9 40 99 6658.00 100757.00 

7200     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                       

9 40 99 6658.00 100757.00 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām                                                                                                                                     

8 93 73 6658.00 96031.00 

72103 Sociālās palīdzības transferti                                                                                                                                                                           2 72 49 6658.00 33907.00 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-2 99 85 01 -7792.00 -

3006293.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

5.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu piekabes iegādei 

V.Dzene 

0Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdz 5000 EUR piekabes iegādei no tautsaimniecības budžeta 

līdzekļiem. 

 

6.# 

Par naudas balvu piešķiršanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma (apstipr. 23.12.2014.) 59., 60., 61., 62.punktu, 

22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (S.Pudāne), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt naudas balvu deputātei Skaidrītei Pudānei 50% apmērā no mēnešalgas 

sakarā ar valsts apbalvojuma saņemšanu. 

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

S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Čāmāns), 

balsojumā nepiedalās – 1 (V.Dzene), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

2. Piešķirt naudas balvu domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei 50% apmērā no 

mēnešalgas. 

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

S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Čāmāns), 

balsojumā nepiedalās – 1 (J.Vanags), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

3. Piešķirt naudas balvu domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Vanagam 50% 

apmērā no mēnešalgas. 

 

7.# 

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, 

22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne); PRET – nav; ATTURAS – 3 (S.Curikova, I.Čāmāns, 

V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt prēmijas līdz 70% apmērā no mēnešalgas 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”. 

2. Piešķirt prēmijas līdz 70% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītājiem, pamatojoties uz Aknīstes novada domes sēdē 



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

novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 

3. Piešķirt prēmijas līdz 70% apmērā no vidējās amata likmes Aknīstes novada 

pašvaldības PII “Bitīte” pedagogiem (5-6 gad.vec.grupa), pamatojoties uz 

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

noteikumiem „Par Aknīstes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 

 

8.# 

Par būvdarbu pozīcijām pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”  iekļautajās Aknīstes pilsētas pašvaldības ielās 

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” 

13.punktu un 15.7 .apakšpunktu, pašvaldība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

projekta „Pašvaldības autoceļu, ielu  pārbūve Aknīstes novadā" (turpmāk – projekta) 

ietvaros, 22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pārbūvējamajai Melioratoru ielai Aknīstes pilsētā un ceļam Nr.3-1 “Aknīste – 

Krāces” Gārsenes pagastā veikt virsmas dubulto apstrādi. 

2. Pārbūvējamajai Avotu ielai Aknīstes pilsētā  veikt  cietā seguma izbūvi. 

3. Iekļaut Avotu ielas pārbūves būvprojektā gājēju ietves izbūvi posmā no 

krustojuma ar Zaļo ielu līdz Avotu ielai 21 ielas kreisajā pusē. 

4. Veikt Avotu ielas cietā seguma izbūvi par pašvaldības līdzekļiem un apstiprināt 

minētos izdevumus kā projekta  neattiecināmās izmaksas. 

5. Atjaunot asfalta segumu Melioratoru ielai  no 0 līdz 70 m no pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļiem. 

6. Uzdot telpiskās attīstības plānotājai I.Cālītei sagatavot un nosūtīt vēstuli 

Satiksmes ministrijai un AS “Latvijas Valsts ceļi” par ceļa V709 Aknīste – 

Gārsene – Ausmas (160 m) uzlabošanu. 

 

9.# 

Par amata vienību “domes priekšsēdētāja vietnieks” 

V.Dzene 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Aknīstes novada domes 28.06.2017. lēmumu “Par domes priekšsēdētāja vietnieka 

algotu amatu uz pilnu slodzi” (prot.Nr.12, 3.#), 22.11.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Kurkliete, S.Vārslavāne, 

S.Curikova, I.Čāmāns); PRET – 3 (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš); ATTURAS – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt amata vienību “domes priekšsēdētāja vietnieks” no 01.01.2018.  

2. Izmaksāt deputātam Jānim Vanagam atlaišanas pabalstu 1 (vienas)  mēnešalgas 

apmērā sakarā ar atbrīvošanu no Aknīstes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka amata. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektoram Jānim Gavaram. 



 

10.# 

Par saistošo notikumu Nr.25/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

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

apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

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

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – 1 (S.Pudāne); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2017 „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 2018.gada 1.janvārī. 

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

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2017 

„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. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Domes priekšsēdētājam ir viens neatbrīvotais vietnieks.” 

1.2. Svītrot 15.punkta 2.apakšpunktu. 

1.3. Svītrot 15.punkta 3.apakšpunktu. 

1.4. Svītrot 15.punkta 4.apakšpunktu. 

1.5. Svītrot 15.punkta 5.apakšpunktu. 

1.6. Svītrot 15.punkta 6.apakšpunktu. 

1.7. Svītrot 15.punkta 7.apakšpunktu. 

1.8. Svītrot 15.punkta 8.apakšpunktu. 

1.9. Svītrot 15.punkta 9.apakšpunktu. 

1.10. Svītrot 15.punkta 10.apakšpunktu. 

1.11. Svītrot 15.punkta 11.apakšpunktu. 

1.12. Svītrot 151.punktu.  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada1.janvārī.          

 

 

11.# 

Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 1A, Aknīstē, nomas līguma pagarināšanu 

V.Dzene 

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

24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.11.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt telpu nomas līgumu Nr.3 – 8/13 A.Z., /dzīvesvieta/, par telpu nomu 

144,7 m2 platībā ar tajā esošajām kokapstrādes iekārtām un darba galdiem Skolas ielā 

1A, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz 1 gadu ar nosacījumu, ka līguma darbības termiņš var 

tikt samazināts sakarā ar telpu paplašināšanu Aknīstes Bērnu un jauniešu centra 

vajadzībām.  

 

12.# 

Par pārbūvējamā pašvaldības ceļa posma garuma precizēšanu pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

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” 6., 

7., 8. punktu, Aknīstes novada domes 22.12.2015. lēmumu Nr.8 (prot.Nr.18) “Par 

pašvaldības prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu projekta “Pašvaldības grants ceļu 

pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenošanai”, SIA “K-RDB” sagatavoto 

ceļa Nr.3 - 7 „Gārsene – Jaunmuiža – Irbes” posma būvprojektu, 22.11.2017. Finanšu 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Grozīt  25.05.2016. domes lēmumu Nr.24 (prot. Nr.7) par apstiprināto 

pārbūvējamā ceļa nr.3 – 7 „Gārsene – Jaunmuiža – Irbes” posma garumu un 

noteikt to 0,94 km. 

2. Saskaņā ar šo lēmumu aktualizēt  un precizēt Aknīstes novada Attīstības 

programmas 2014.- 2020.gadam Rīcības plānu 2017.- 2020.gadam un tā 

1.pielikumu. 

 

13.# 

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”, 14.11.2017.  un 23.11.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

2. Piešķirt 4 personām bērna piedzimšanas pabalstu. Kopā EUR 525,00. 

 

14.# 

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, 1.11.2017. un 23.11.2017. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem, kas noslēgts ar K.L. par 

dzīvokli “Spodras” – 6, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Piešķirt I.Z. dzīvokli “Spodras” – 11, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 mēnešiem. 

3. Piešķirt L.G. dzīvojamo platību “Gāršas” – 7, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu. 

 

15.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saltupes ielā 22, Aknīstē, un “Arāji”, 

dzīvoklis Nr.2, Gārsenē, atsavināšanu 

A.Kurkliete 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta 

otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta otro daļu, 14.11.2017. un 

23.11.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Saltupes 

ielā 22, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu. 

2. Uzsākt nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Arāji” - 2, Gārsenē, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, atsavināšanas procesu. 

3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamo īpašumu 

inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda. 

 

 

16.# 

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

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu 

V.Dzene 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt 21.11.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

(zemes gabala) Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 

001 0444, kopējā platībā 1.0713 ha, atsavināšanu, par nenotikušu. 

2. Organizēt minētā nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoli, pazeminot nosacīto 

cenu par 20%.  



3. Apstiprināt grozījumus 27.09.2017. izsoles noteikumos Nr.7/2017 „Par 

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

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 27.septembrī (prot. Nr.16, 11.#) 

GROZĪJUMI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 29.novembrī (prot. Nr.19, 16.#) 

 

 

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: otrās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

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

novads. 

3. Izsoles laiks: 2018.gada 9.janvārī 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 

3107,33 (trīs tūkstoši viens simts septiņi euro 33 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.  

http://www.akniste.lv/


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 2018.gada 5.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

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

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- 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 1.decembra 

līdz 2018.gada 5.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

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

29205425.  

47. Izsole notiks 2018.gada 9.janvārī plkst. 9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

 

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”, 15.11.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Pagarināt zemes nomas līgumu D.M.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

1,9 ha  platībā, kadastra  Nr.56250080051, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

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

2. Pagarināt zemes nomas līgumu V.F., /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

4,7 ha  platībā, kadastra  Nr.56250090029, un zemes gabala 2,1 ha platībā, 

kadastra Nr.56250090026, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

3. Pagarināt zemes nomas līgumu S.B., /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

1,0 ha  platībā, kadastra  Nr.56250010151, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

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

4. Pagarināt zemes nomas līgumu V.R.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

0,8084 ha  platībā, kadastra  Nr.56250040154, nomu uz 10 gadiem. Zemes  

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

lauksaimniecība.  

5. Pagarināt zemes nomas līgumu M.M.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

0,9 ha  platībā, kadastra  Nr.56250040212, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

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

6. Pagarināt zemes nomas līgumu Z.I.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

5,0 ha  platībā, kadastra  Nr.56620030293, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

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

7. Pagarināt zemes nomas līgumu A.B.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

0,4854 ha  platībā, kadastra  Nr.56620010080, nomu uz 10 gadiem. Zemes  

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

lauksaimniecība.  

8. Pagarināt zemes nomas līgumu M.I.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabalu 

0,8 ha  platībā, kadastra  Nr.56620030169, 2,9 ha platībā, kadastra 

Nr.56620030197, 1,67 ha platībā, kadastra Nr.56620030222, nomu uz 10 gadiem. 

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

lauksaimniecība.  

9. Pagarināt zemes nomas līgumu A.D.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 

0,09 ha  platībā, kadastra  Nr.56620030182, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas 

mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.   

 

18.# 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu 

J.Vanags 

Pamatojoties uz Meža likuma 2.panta piekto daļu, 22.pantu, 24.pantu, 25.panta 

sesto daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža 

ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 26.punktu, Aknīstes novada domes 

26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem” 2.punktu, Gārsenes 

pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. saistošās daļas “TERITORIJAS 

IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI” 9.4.punktu, 15.11.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut veikt plantāciju meža ieaudzēšanu nekustamā īpašuma “Rāviņi”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā (īpašuma kadastra numurs 56620010016), 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes neapstrādātajā daļā plānotajā platībā 2,9 

ha, saskaņā ar pielikumu. 



2. Pēc plantāciju meža ieaudzēšanas jāsaņem Valsts Meža dienesta lēmums par 

ieaudzētās mežaudzes reģistrēšanu. 

 

19.# 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Aknīstes novada 

pašvaldībai 

J.Vanags 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 13.punktu, 

17.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.1., 

12.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt ka, rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība - Kapsētu teritorijas un 

ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve -1,99 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 56620010020, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 

2.punktu, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai. Izpildot robežu kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta. 

2. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 

5.punktam:  

2.1.Veselības ministrija 02.10.2009. ar vēstuli Nr. S-01-18.13/4177 informē, 

ka sarakstā nav valstij piekritīgās zemes;  
2.2.Citu ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību 

vai piederību Noteikumu Nr.190 noteiktā termiņā nav saņemti. 

3. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes 

fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes 

gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets 

izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek 

ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

20.# 

Par nekustamā īpašuma “Jaunaudzes”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu 

J.Vanags 

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

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 15.11.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



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

Nr.56440050109, zemes gabalu 14,6 ha platībā ar kadastra Nr.56440050110.  

2. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56440050110, piešķirt nosaukumu 

“Lāsmas”. 

3. Atdalītajam zemes gabalam, kadastra Nr.56440050110, noteikt zemes 

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

lauksaimniecība. 

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

 

 

21.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes ielā 66, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

J.Vanags 

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

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

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

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

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

domes 2017.gada 22.marta lēmumu 28.# (prot.Nr.6) „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi Augšzemes iela 66, Aknīstē, Aknīstes novadā”  un  projekta izstrādātāja 

sertificētā mērnieka A.Vāvera 2017.gada 2.novembra iesniegumu (saņemts Aknīstes 

novada pašvaldībā 2017.gada 8.novembrī, reģ.Nr.853), 15.11.2017. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Augšzemes 

iela 66, Aknīste, Aknīstes novads (kadastra Nr.56050010611): 

1.1. 1.zemes vienībai -  5605 001 0057 - piešķirt adresi  „Augšzemes iela 

76 B”, Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi  – 1001 –  Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve; 

1.2. 2. zemes vienībai - 5605 001 0056 - piešķirt nosaukumu  

„Melioratoru iela 1”,  Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – 1101 –  Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme; 

1.3. 3.zemes vienībai -  5605 001 0058 - piešķirt nosaukumu  

“Melioratoru iela 3”, Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – 1101 –  Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme; 

1.4. 4.zemes vienībai - 5605 001 0059 - piešķirt adresi „Augšzemes iela 

76A”, Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – 1001 –  Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve;  

1.5. 5.zemes vienībai - 5605 001 0055 - piešķirt nosaukumu  „Melioratoru 

iela 5”,  Aknīstē,  Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – 0501 –  Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 



darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa;  

1.6. 6.zemes vienībai - 5605 001 0054 - piešķirt nosaukumu  „Melioratoru 

iela 7”, Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – 1101 –  Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves 

zeme; 

1.7. 7. zemes vienībai - 5605 001 0053  - piešķirt nosaukumu  „Tirgus iela 

32B”,  Aknīstē,  Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – 0501 –  Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa; 

1.8. 8.zemes vienībai - 5605 001 0052 - piešķirt nosaukumu  „Tirgus iela 

32A”,  Aknīstē, Aknīstes novadā. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – 0501 –  Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma.  

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

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

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

37.punktu, šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā  viena mēneša laikā no 

administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu 

Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

 

 

22.# 

Par saistošo noteikumu Nr.26/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

apstiprināšanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.11.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 26/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””.  

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. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2017 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7.pantu, 43.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā: 

”1.3. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti pēc pabalsta pieprasītāja 

un tās ģimenes locekļu materiālo resursu izvērtēšanas  atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu un Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra 

Saistošiem noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes 

novadā””; 

1.2. Izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā: 

”1.5. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta trešo daļu, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus 

pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai”; 

1.3. Aizstāt 2.1.2.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”; 

1.4. Svītrot  2.1.5.apakšpunktu; 

1.5. Izteikt 2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”2.1.6. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes 

institūcijā”; 

1.6. Svītrot 2.1.7.apakšpunktu; 

1.7. Svītrot 2.1.8.apakšpunktu; 

1.8. Aizstāt 3.1.punktā skaitli  “48,80” ar  skaitli “53,00”; 

1.9. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā: 

”3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp GMI līmeņa 

summu mājsaimniecībai (53,00 euro personai mēnesī) un 

mājsaimniecības (ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem”; 

1.10. Svītrot 3.2.1.apakšpunktu; 

1.11. Izteikt 3.4.punktu redakcijā: 

”3.4. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts paredzēts ēdiena 

iegādei. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu 

natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā 

vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanai”; 

1.12. Izteikt 4.nodaļu šādā redakcijā:  

„4. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”; 

1.13. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:  



„4.1. Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu 

no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 

spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 430,00 

euro ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet 

ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas”; 

1.14. Izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:  

„4.2. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā 

mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.”; 

1.15. Svītrot 5.1.punktā vārdus “un nav īpašumā mežs”; 

1.16. Svītrot 5.4.1.apakšpunktu; 

1.17. Aizstāt 5.4.2.apakšpunktā vārdus “iztikas līdzekļu deklarācijā 

norādītajām personām” ar vārdiem “ģimenei (personai)”; 

1.18. Papildināt 5.4.3.apakšpunktu  aiz vārda “struktūrvienībā” ar vārdiem 

”kurā ģimenei (personai) tiek nodrošināts kurināmais vai apmaksāti īres 

un komunālie maksājumi.”; 

1.19. Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā:  
„6.1. Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 

100 euro gadā katrai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu”; 

1.20. Izteikt 6.2.punktu šādā redakcijā:  
“6.2. Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 

75 euro gadā katrai personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Aknīstes novada domes 

2015.gada 28.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Aknīstes novadā””; 

1.21. Svītrot 6.4.punktu; 

1.22. Izteikt 6.5.punktu šādā redakcijā:  
“6.5. Pabalsta medicīnas izdevumu daļējai apmaksai un tā saņemšanai, 

personai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, attiecīgo medicīnisko 

dokumentu kopijas, kur ir norādīti personas dati (pēc nepieciešamības 

uzrādot oriģinālu), kas apliecina medicīnas izdevumus”; 

1.23. Izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā:  

“7.1. 100% no ēdināšanas izdevumiem piešķir skolēniem, kuri mācās 

Aknīstes novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 5. 

līdz 12.klasei un kuru ģimenes atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ir atzītas 

par trūcīgām, izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā. Pabalsts 

tiek pārskaitīts uz pakalpojuma sniedzēja kontu pēc piestādītā rēķina”; 

1.24. Svītrot 7.2.punktu; 

1.25. Svītrot 7.3.punktu; 

1.26. Svītrot 7.4.punktu; 

1.27. Izteikt 8.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:  

„8. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes 

institūcijā.” 

1.28. Svītrot 8.1.punktu; 

1.29. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:  



„8.2. Vienreizējais materiālais pabalsts līdz 130 euro gadā vienai 

personai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām 

pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojumu ir 

tiesīgas saņemt trūcīgās un maznodrošinātas personas, kuras deklarējušas 

savu dzīvesvietu Aknīstes novadā. Vienreizējais materiālais pabalsts 

jāpieprasa līdz tā kalendāra gada beigām, kurā ir sniegts sociālais 

pakalpojums.” 

1.30. Svītrot 9.nodaļu; 

1.31. Svītrot 10.nodaļu; 

1.32. Izteikt 11.1.punktu šādā redakcijā:  
„11.1. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā dienestā 

iesniegumu, kurā norāda problēmu vai vēlamo sociālās palīdzības veidu 

un uzrāda izziņu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam”; 

1.33. Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:  
„11.2. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invaliditātes apliecība.”; 

1.34. Izteikt 11.3.punktu šādā redakcijā:  

„11.3. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir 

kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi 

dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli, un pieņem lēmumu 

par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu”; 

1.35. Svītrot 11.4.punktu. 

1.36. Svītrot 11.5.1.apakšpunktu; 

1.37. Svītrot 11.5.1.1.apakšpunktu; 

1.38. Svītrot 11.5.1.2.apakšpunktu; 

1.39. Svītrot 11.5.2.apakšpunktu; 

1.40. Aizstāt 11.6.3.apakšpunktā vārdu “nodarbošanos” ar vārdu “darbu”; 

1.41. Izteikt 11.8.punktu šādā redakcijā:  

“11.8. Sociālā dienesta vadītājs vienu reizi mēnesī informē Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta komiteju par izlietotajiem līdzekļiem 

sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanā”; 

1.42. Svītrot 11.9.punktu; 

1.43. Izteikt 11.10.punktu šādā redakcijā: 

“11.10. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai 

atteikumu piešķirt sociālo pabalstu pieņem Sociālais dienests.”  

1.44. Svītrot 11.11.punktu; 

1.45. Izteikt 11.12.punktu šādā redakcijā: 

 „11.12. Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagasta 

pārvalde, kurā saņemts personas iesniegums par pabalsta piešķiršanu.”; 

1.46. Aizstāt 11.13.punktā vārdus “atteikt pilnībā” ar vārdu “samazināt”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 

 

 



23.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāna 2017. – 2019.gadam 

aktualizāciju 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 3.punktu, 

Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu “Par Aknīstes novada attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 17.#), Aknīstes novada 

domes 22.03.2017. lēmumu “Par Aknīstes novada Investīciju plāna 2017.-2019.gadam 

apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 19.#), 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Aktualizēt Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

Investīciju plānu 2017.-2019.gadam. (pielikumā) 



Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2017.-2019. 

Apstiprināts ar Aknīstes novada pašvaldības domes 2017.gada 22. marta  lēmumu Nr.19 (prot.Nr.6), precizēts ar 26.04.2017. lēmumiem Nr.9; 25 (prot.Nr.8),  
29.11.2017. lēmumu Nr.23 (prot.Nr.19) 
 

Nr. Projekts Atbilstība 
vidēja termiņa 

prioritātēm, 
papildinātība 

ar citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa, 
EUR, ar 

PVN, ja nav 
norādīts 

citādi 

Finanšu instruments, EUR vai % Projekta plānotie darbības 
rezultāti, 

 to rezultatīvie rādītāji 

 
Projekta atbildīgais 
īstenotājs, partneri 

Plānotais laika posms 

Pašv. 
budž. 

Ārvalstu 
finanšu 
instrum.  

finansējums 

Privātais/ 
valsts 

finansē-
jums 

 

Projekta 
uzsāk-
šana 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Četru  ar KF atbalstu 

rekultivēto CSA 
izgāztuvju monitorings, 
katru gadu (cena gadā).  

 
VTP3, R3.47 

 
1 742,20 

 

 
1 742,20 
(no DRN ) 

- - 

 12 nepilnās  ūdens analīzes, 
slāņa sēšanās topogrāfiskā 
uzmērīšana,  monitoringa 
pārskats. 

Tautsaimniecības 
nodaļa, VVD 

2010. past. 

2. Pašvaldības ielu, ceļu  ar 
grants segumu rekon-
strukcija, pa kārtām: 
*1) Melioratoru iela - 
~0,79 km; 
2) Avotu iela – 1,003 km; 
3) Lauku iela – 0,928 km; 
4) Girenieku iela – 0,35 
km; 5) Nr.1 – 14  
14.CRBP – Censoņi – 
0,99 km; 6) Nr.1- 43 
Ceļmaļi – Dzintari - 0,07 
km un jauns ceļš no 
Ulasu ceļa – 0,18 km; 7) 
Nr.2-8 Asare – Vilkupīte 
– 1,5 km; 8) Nr.2-28 
Lupīnas – Birznieki  un 

VTP2, R2.17; 
VTP3,  R3.29 

 

822 000  
 

82 000 
 

740 000 
(90%) 
ELFLA 

- 

Rekonstruēti ~ 10-12  km 
grants ceļi/ielas uzņēmēj-
darbības sekmēšanai novadā. 

Novada dome, 
speciālisti,  LAD.  
 
*Domes 
22.12.2015. 
lēmums Nr.8., 
prot. Nr.18. 

2016. 2019. 



Nr.2 -26 Rīti – Vecozoli – 
0,623 km; 9) Nr.2-4 
Tauriņi – Upītes – 0,938 
km; Nr.2-21 Tauriņi – 
Vanagi – 0,659 km; Nr.2-
34 Dienvidi – 
Grantsbedres – 0,534 
km; Nr.2 – 23 Parks – 
Dienvidi – 0,371 km; 
10) Nr.2 – 43 – Kokneši – 
Zemgalieši – 1,1 km; 
11) Nr.3 -7 Gārsene – 
Jaunmuiža – Irbes – 0,94 
km; 12) Nr.3 – 6 Gārsene 
– Bajāri – 1,39 km; 13) 
Nr.3 – 1 Aknīstes pilsēta 
– Krāces – 0,16 km. 

3. Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses 
pasākumi Aknīstes 
novadā 

VTP1, 

R1.19;49-52 
34 158,00 - 

 
34 158,00 

ESF 
 

-/- 

Īstenoti veselīga dzīvesveida 
un slimību profilakses 
pasākumi 510  novada 
iedzīvotājiem. 

Projekta vadītāja, 
projekta vadības 
un darba grupa 

2017. 2019. 

4. Vasaras radošās 
darbnīcas „Kabata - 
2017.” 

VTP1, R1.2; 
R 1.6 
 

* * - - 
Notikušas bērnu radošās 
darbnīcas līdz 50 bērniem,  2 
nedēļu garumā. 

Aknīstes BJC 
direktore  

2017. 2017. 

5. Ikgadēja projektu 
konkursa rīkošana NVO, 
iedzīvotāju apvienībām 

 
VTP3,R3.10 

2 500 2 500 - -/- 

Atbalstīta novada sabiedrībai 
nepieciešamu projektu 
realizācija. 

Projektu koordi-
natore, sabiedris-
ko attiecību 
speciālists 

2017. 2017. 

6. Līdzfinansējums biedrību 
projektiem  to atbalsta 
gadījumā, tai skaitā sak-
rālo objektu, pagalmu 
atjaunošanai, dzīves 

VTP3, R.3.10, 
11, 15 

4 100 4 100 - -/- 

Sniegta pašvaldības palīdzība 
novada NVO, draudžu 
projektu realizācijai. 

Novada dome, 
galvenā 
grāmatvede 

2017. 2019. 



vides kvalitātes 
uzlabošanai, u.c.   

7. Atver sirdi Zemgalei! 
 

VTP2, R1.21, 
25 - 28 

1) 26 257 
(TP 

izstrāde) 
26 257 

Nav inf., 
ERAF 

Nav inf. 

Nodrošināta deinstucionalizā-
cijas procesa īstenošana, 
radīta pakalpojumu 
sniegšanas vieta personām ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem -  Izveidots 
dienas  centrs un grupu 
dzīvokļi Skolas ielā 9A, 
Aknīstē, grupu dzīvokļi mājā 
„Rīti” Ancenes ciemā. 

Izpilddirektors 
Sociālais dienests 

2017. 2019. 

8. PROTI un DARI!  
(ESF) 

VTP1,R1.2, 
VTP2, R.2.1, 
2, 3,4; VTP3, 
R.3.9, 15 

20 334,60 
- 
- 
- 

7 821,00 
6 256,80 

-/- 

Atbalstīti 13 NEET jaunieši. Projektu 
koordinatore, BJC 
direktore 

2017. 
 

2018. 

9. Sociālo pakalpojumu 
pieejamības un jaunu 
sociālo pakalpojumu 
attīstība, iegādājoties 
specializēto 
transportlīdzekli  

 
 
VTP1, R1.21 
 

50063,00 23 063,00 
27 000,00 
LEADER 

-/- 

Iegādāts specializētais 
transportlīdzeklis, uzlabota 
pakalpojumu pieejamība 
sociālā riska grupu 
iedzīvotājiem. 

Projektu 
koordinatore, 
Iepirkumu 
komisijas 
priekšsēdētāja 

2017. 2018. 

10. Aknīstes vidusskolas 
stadiona atjaunošana 

VTP1, R1.10;  313 600,39 305 100,39  
- 

-/8500 
 

Uzlabota vidusskolas stadiona 
un izglītības kvalitāte 

Vidusskolas 
direktore 

2016. 2017. 

11. Pamatlīdzekļu iegāde 
Aknīstes vidusskolai  

VTP1, R1.1; 8 15 524 15 524 - - 
Uzlabota izglītības kvalitāte, 
iestādes pamatlīdzekļi. 

Vidusskolas 
direktore 

2017. 2017. 

12. Bērnu rotaļu laukuma 
izbūve PII „Bitīte” 
teritorijā 

VTP1, R1.1; 
18 

10 884 
1 088, 40 

 
9 795,60 
LEADER 

-/- 
Uzstādīts bērnu rotaļu 
laukumu bērniem līdz 12 gadu 
vecumam. 

Projekta vadītāja, 
iestādes vadītāja. 

2017. 2017. 

13. Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Bitīte” sanitāro 
mezglu atjaunošana, 
mīksto mēbeļu iegāde 

VTP1, R1.8 19 100 19 100 
- 
 

-/- 
 

Nodrošināta vides veselības 
prasību ievērošana izglītības 
iestādē. 

PII direktore. 2017. 2017. 



14. Rotaļu laukuma iegāde 
Asares pamatskolai  

VTP1, 
R1.1;18 

1 386 1 386 - -/- 
Uzlabota Asares pamatskolas 
infrastruktūra 

Skolas direktore 2017. 2017. 

15. Sporta laukuma 
atjaunošana pie Asares 
pamatskolas 

VTP1, R1.8; 28 361,91 2 836,19 
25 525,72 
LEADER, ja 

atbalstīs 
-/- 

Uzlabota izglītības kvalitāte 
Asares pamatskolā. 

Skolas direktore, 
projektu 
koordinatore 

2017. 2019. 

16. Podiņu krāsns izbūve 
Gārsenes pils zālē 

VTP1, R.1.30 
6 000 6 000 - -/- 

Pils zālei pilnībā nodrošināta 
apkure. 

Pils pārvaldniece 2017. 2017. 

17. Radošās rezidences 
„Debesjums” izveide pie 
Gārsenes pils 

VTP1,  R1.30, 
40; 

VTP3, R3.67 
58 072,04 58 072,04 

45 000 
LEADER 

-/- 
Radītas iespējas Gārsenes pils 
kā novada kultūras centra 
attīstībai. 

Projektu 
koordinatore, pils 
pārvaldniece 

2016. 2018. 

18. Pašvaldības meža 
īpašuma sakopšana 
Gārsenes pagastā 

VTP3, R3.31 1 012,00 360,80 
 

651,20 
ELFLA 

-/- 
Veikti jaunaudžu sakopšanas 
darbi pašvaldības mežos 2,3 
ha platībā Gārsenes pagastā. 

Pārvaldes vadītājs 2017. 2017. 

19. Aknīstes novadpētnie-
cības muzeja filiāles -  
VDK cietuma ēkas -
renovācija 

VTP1,R1.32, 
40 

52 800 42 100 
10 700 
LEADER 

-/- 

Atlikts.    

20. Autobusa Mercedes 
Benz Spinter iegāde 

VTP1,R1.1; 
VTP3, R.3.8 

79 700 79 700 - -/- 
Iegādāts autobuss ar 19+1 
vietu skolēnu pārvadājumiem 

Izpilddirektors 2017. 2017. 

21. Radžupes ielas mikrora-
jona iekšpagalmu atjau-
nošana un daudzfunkcio-
nāla laukuma būvniecība 
Aknīstē 

VTP3, R.3.29; 
38;57 

~ 100 000 ~ 100 000 - -/- 

Sakārtota, uzlabota dzīves 
vide  Aknīstes pilsētas 
iedzīvotājiem, viesiem, radītas 
iespējas  atpūtai, nelielu 
pasākumu īstenošanai ārtelpā. 

Izpilddirektors 2017. 2018. 

22. Apgaismojuma 
ierīkošana  pirmsskolas 
izglītības iestādes 
„Bitīte” teritorijā 

 
VTP1, R1.8 

 
55 000 

28 000 
27 000 

LEADER, ja 
atbalstīts 

-/- 

Sakārtota un droša dzīves vide 
- ierīkots apgaismojums. 
Droša vide sabiedriskā centra 
teritorijā.  

Izpilddirektors, 
izglītības iestādes 
vadītāja. 

2017. 2019. 

23. Kanalizācijas sistēmas 
paplašināšana Ancenē 
(TP un būvdarbi), pa ceļu 
Lupīnas - Birznieki 

 
VTP2, R2.24; 
VTP3, R 3.74 

 15 000 15 000 - -/- 

Palielināts pakalpojumu 
saņēmēju skaits, sasniegti 
plānotie projekta rezultāti. 

Pārvaldes vadītājs 2017. 2017. 



24. Asares kapličas remonts, 
bruģa pie tās ierīkošana VTP1, R1.44 2500 2500 - -/- 

Nodrošināta kultūrvēsturiskā 
mantojuma objekta saglabā-
šana, dzīves vides kvalitāte. 

Pārvaldes vadītājs 2017. 2017. 

25. Siltā angāra tehniskā 
projekta izstrāde 
Gārsenē garāžu, 
noliktavu, malkas 
glabāšana vajadzībām 

 
VTP1, R1.30 

3 940  
(TP 

izstrādei) 

3 940 
(TP 

izstrādei) 
- -/- 

Pagasta pārvaldes tehnika, 
ugunsdzēsēju auto tiks 
uzglabāti siltās telpās, 
uzbūvēta nolikta 
saimnieciskajām vajadzībām 

Pārvaldes vadītājs 2016. 2017. 

26. Pašvaldības nozīmes 
meliorācijas sistēmu 
sakārtošana 

VTP3,R3.32 
15 000 
(2017.) 
333 500 

15 000 
(2017.) 
33 500 

300 000 
(90%) 
ELFLA 

-/- 

Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīs-
tībā" (pasākuma kods – 4.3.). 

Izpilddirektors 2017. 2019. 

27. Izglītības iestādēm 
piegulošo teritoriju 
asfaltēšana Aknīstē 
(Aknīstes vidusskola, PII 
„Bitīte”) 

 
VTP1, R1.8 

~ 50 000 ~ 50 000 - -/- 

Sakārtota un droša dzīves vide 
pie izglītības iestādēm 
Aknīstē.  

Izpilddirektors 2017. 2018. 

28. Dalītās CSA atkritumu 
savākšanas laukumu  
izveide, aprīkošana 
apdzīvotajās vietās  

 
VTP3, R3.43 

~ 200 000  130 000 

70 000 
 (35%) 

KF 
 

-/- 

Izbūvēti, aprīkoti 9 dalītās 
atkritumu savākšanas punkti 5 
apdzīvotajās vietās.  

Izpilddirektors, 
atkritumu 
apsaimniekotājs 

2017. 2019. 

29. Aknīstes novadpētniecī-
bas muzeja ēkas pārbūve 
(vai arī – pārcelšana un 
pārbūve)  
 

 
VTP1, R1.40, 

42 ~100 000  15 000 
85 000 

 LV-LT-BLR  
 

- 

Uzbūvēts muzeja ēkas 2.stāvs 
vai muzejs pārcelts uz citu 
ēku, tās pārbūve. Paplašinātas 
telpas muzeja krājumu 
izvietošanai, apmeklētājiem. 

Izpilddirektors, 
muzeja vadītāja 

2017. 2019. 

30. Sociālās dzīvojamās 
mājas/biznesa inkuba-
tora  izveidošana 
Aknīstē, Strādnieku ielā   

VTP1, R1.25 
VTP3, R3.25 

~600 000  60 000 

540 000 – ja  
LV-LT-BLR 

projekts vai 
EKII 

-/- 

Nodrošināta dzīvesvieta, 
sociālo prasmju apguve 
vismaz 14 iedzīvotājiem.  
Iedzīvotājiem radīta iespēja 
uzsākt uzņēmējdarbību. 

Izpilddirektors, 
Sociālais dienests 

2017. 2019. 



31. Senatnes liecību 
saglabāšana un 
atjaunošana 

 
VTP1, R1.30, 
40, 

~200 000  20 000 
180 000 – ja  

LV-LT-BLR 
projekts 

-/- 

Saglabāts novada dažāda 
veida kultūrvēsturiskais  
mantojums.  

Izpilddirektors, 
pagastu 
pārvaldnieki 

2017. 2019. 

32. TIC, ceļotāju uzgaidāmo 
telpu, velonovietnes, 
POST termināļa, WIFI, 
WC,  elektromobiļu 
uzlādes vietas  izveide 
Aknīstē  

 
 

VTP2, R2.25; 
R2.44; R2.29  

~ 94 000  9 400  84 600 -/- 

Izveidots novada TIC Aknīstē, 
ar ceļotāju uzgaidāmajām 
telpām, WC, elektromobiļu 
uzlādes vietu un stāvlaukumu, 
WIFI, velonovietni. Konteineru 
būve. 2 darbavietas. 

Novada dome, 
Latvijas -Krievijas 
programma; 
sadarbībā ar ZPR 

2017. 2019. 

33. Attālinātu darbavietu 
centra un mājražošanas 
produkcijas tidzniecības 
vietas izveide Aknīstē  

 
VTP2, R2.5; 
R2.8; R2.25  

~ 145 200 
(ar PVN) 

37 20 
(ar PVN) 

 108 000 
(90%) 

-/- 

Izveidots attālināto darba 
vietu centrs, mājražotāju 
produkcijas tirdzniecības vie-
ta,  1-7 darbavietas.  

Novada dome, 
LAD; LV-LT.; LV-
RU programmas, 
sadarbībā  ar ZPR 

2017. 2019. 

34. Tūrismam un atpūtai 
pievilcīgu vietu attīstība, 
saglabājot dabas un 
kultūrvides vērtības, 
vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas 

 
VTP2, R2.41, 
VTP1, R1.39, 
R1.40 

Pēc tāmes 
sastādīša-

nas 

Pēc tāmes 
sastādīša-

nas  

Nav 
informācijas 

-/- 

Dalība kopīgos tūrisma 
infrastruktūras izveides 
projektos, sekmējot daba sun 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektu  

Novada dome, 
nozaru speciālisti, 
sadarbībā ar ZPR, 
Sēlijas apvienības 
pašvaldībām 

2017. 2019. 

35. Preventīvie pasākumi 
drošības uzlabošanai 
pierobežā 

 
VTP3, R3.4 

52 809,93 7 921,49 
44 888,44 

(85%) 
-/- 

Sagatavoti infrastruktūra, 
aprīkojums drošības uzlaboša-
nai,  glābšanas darbu veikša-
nai, ugunsgrēku gadījumos 

Novada dome, 
Latvijas-Lietuvas 
programma, 
sadarbībā  ar ZPR 

2017. 2019. 

36. Gārsenes kultūras nama 
iekštelpu atjaunošana un 
dizains, II kārta  

VTP1, R1.35;  
39, 40 

~ 50 000 ~50 000 - -/- 

Renovētas telpas -  mazā zāle, 
foajē, tualetes, garderobe,  
izveidots telpu dizains.  

Izpilddirektors, 
pagasta 
pārvaldnieks 

2018. 2019. 

37. Novada teritorijas 
plānojuma izstrāde 

 
VTP2, R2.16 ~ 25 000 25 000 - -/- 

Izstrādāts visa novada 
teritorijas plānojums, 
izmantojams TAPIS sistēmā 

Izpilddirektors, 
teritorijas 
plānotāji 

2018. 2019. 

 
    - finansējums ieplānots  2017.gada  budžetā;             - iespējams atbalsts LEADER programmas projektu konkursā;                ~     -   aptuveni; 
*   - izmaksas saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības nolikumu.                                                    ZPR - Zemgales plānošanas reģions.                

 


