
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2016.gada 24.februārī       Nr.3 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī. (M.Nastaja) 

2. Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā 

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

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

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

5. Par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija mākslinieciskajiem 

kolektīviem Aknīstes novadā. (V.Dzene) 

6. Par Aknīstes pilsētas un pagasta, Asares pagasta un Gārsenes pagasta CIF 

darba plānu un līdzekļu sadalījumu 2016.gadam. (V.Dzene) 

7. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājai. (A.Ielejs) 

8. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (V.Dzene) 

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

10. Par zemes projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Sporti”, Asares pagastā, 

Aknīstes novadā, sadalīšanai. (A.Ielejs) 

11. Par zemes projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Liepkalni”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, sadalīšanai. (A.Ielejs) 

12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. (A.Ielejs) 

13. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu. 

(S.Pudāne) 

14. Par Gārsenes pils nolikuma apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

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

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

17. Par personu izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšana”. (S.Pudāne) 

18. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. (S.Pudāne) 

19. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu. (S.Pudāne) 

20. Par amata slodzes palielināšanu Gārsenes pils apkopējai. (V.Dzene) 

21. Par Aknīstes novada domes 27.01.2016. lēmuma (prot. Nr.1, 9.#) “Par 

Aknīstes novada pašvaldības PII “Bitīte” un Asares pamatskolas pedagogu 

mēneša darba algas likmi” precizēšanu. (V.Dzene) 

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66A, 

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

mailto:akniste@akniste.lv


 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Skaidrīte Pudāne, 

Andris Zībergs, 

Guntars Geida, 

Aivars Ielejs, 

Aija Voitiške,  

Ināra Lunģe, 

Valentīna Čāmāne, 

Jānis Vanags 

    

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

    M.Nastaja – finansiste, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

      

 

 

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, 

I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne, J.Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 22 jautājumiem. 

 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī 

M.Nastaja 

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

budžetiem”, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāra 

ieņēmumus – EUR 186728,50 un izdevumus – EUR 80942,80; speciālā budžeta 

ieņēmumus – EUR 9907,00 un izdevumus – EUR 3359,97. 

 

2.# 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā 

budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu 

M.Nastaja 

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

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

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

budžetu un finanšu vadību”, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2016 



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

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

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

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2016 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

46.panta pirmo un otro daļu,  

likumu „Par pašvaldību budžetiem”,  

likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”,  

likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 

 

1. Atlikums uz 2016.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības speciālajā 

budžetā EUR 57843,00. 

2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu par 

EUR 135904,00. 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI 135904 

  II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 135904 

  Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 135904 

05.0.0.0 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM                                                                                                                                                                      17000 

05.5.0.0 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces                                                                                                                                               17000 

05.5.3.0 Dabas resursu nodoklis                                                                                                                                                                                     

05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu                                                                                                                                    17000 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   10 

08.6.0.0 Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem                                                                                                                                                     10 

08.6.2.0 Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem                                                                                                                                                                     

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē 

(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs                                                                                                

10 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                118894 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 

budžeta                                                                                                                           

118894 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim                                                                                                                                             

18.6.2.3. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem                                                                                                                                                                      118894 

 

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu par 

EUR 179504,00. 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM  

17 95 04 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    17 95 04 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  17 95 04 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                2 98 01 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               2 41 13 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          2 41 13 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        2 41 13 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla 56 88 



rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                               

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                                                                                                                                           56 88 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                                                                                                                                           56 88 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    12 66 64 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              9 75 64 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju 

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

1 67 79 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    40 00 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                                                                                                             65 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības  

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

1 27 14 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju 

un ceļu kapitālo remontu)                                                                                                           

8 03 70 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts                                                                                                                                                                  25 00 

2246 Ceļu un ielu kārtējais remonts                                                                                                                                                                           7 78 20 

2247 Apdrošināšanas izdevumi                                                                                                                                                                                  50 

2260     Īre un noma                                                                                                                                                                                              4 15 

2261 Ēku, telpu īre un noma                                                                                                                                                                                   4 15 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 

neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

2 81 00 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               30 00 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                30 00 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     1 05 00 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 1 05 00 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         1 46 00 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         1 46 00 

2500     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        10 00 

2510     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        10 00 

2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                           10 00 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  2 30 39 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            1 49 39 

5210     Zeme, ēkas un būves                                                                                                                                                                                      1 34 39 

5213 Transporta būves                                                                                                                                                                                         1 34 39 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    15 00 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika                                                                                                                                                              15 00 

5300     Izdevumi par kapitāldaļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru 

tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāldaļu iegādi                                                                                       

81 00 

5320     Izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās 

kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu                                                                                                                    

81 00 

5321 Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās 

kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu                                                                                               

81 00 

 

4. Plānotais atlikums uz 2016.gada 31.decembri EUR 14233,00. 
 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

3.# 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 25.01.2016. laboratorisko izmeklējumu līgumu ar Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, adrese: 

Brīvības iela 258a, Jēkabpils, par ūdens paraugu ņemšanu, testēšanu, pārskatu 

sagatavošanu.  

2. Apstiprināt 12.01.2016. uzņēmuma līgumu ar SIA „K-RDB”, reģ. 

Nr.45403013690, juridiskā adrese: Draudzības aleja 19 – 58, Jēkabpils, par 



pašvaldības ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posma 0,935 km garumā 

tehniskā stāvokļa apsekošanu, dokumentu un kontroltāmju sagatavošanu. 

Līguma summa EUR 722,37. 

3. Apstiprināt 04.01.2016. līgumu ar individuālā darba veicēju Dz.V., /adrese/, 

par neatkarīga speciālista – psihologa atzinuma sagatavošanu. Līguma summa 

EUR 30,00 par katra atzinuma sagatavošanu un EUR 15,00 par vienas 45 

minūšu garas konsultācijas sniegšanu vienai personai. 

4. Apstiprināt 28.01.2016. līgumu ar SIA „Mazurs”, reģ. Nr.LV52103051611, 

juridiskā adrese: Lauku iela 31/35, Liepāja, par četru hidroforu skalošanu un 

dezinfekciju Asares pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 131,48. 

5. Apstiprināt 26.01.2016. licences līgumu ar biedrību „AKKA/LAA”, reģ. 

Nr.40008043690, juridiskā adrese: Čaka iela 97, Rīga, par tiesībām izmantot 

autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā. Autoratlīdzība EUR 15,00 

par katru iestudējuma izrādīšanas reizi. 

6. Apstiprināt 03.02.2016. līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Jēkabpils ceļu rajons, reģ. Nr.40003356530, juridiskā adrese: Brīvības iela 2, 

Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, un VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. 

Nr.40003344207, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, par pilsētu tranzīta ielu 

ikdienas uzturēšanas darbiem 2016.gadā.  

7. Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts darba inspekciju, reģ. 

Nr.90000032077, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, reģ. Nr.90000028508, 

juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, par kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība un 

Ministrija sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību 

nodrošinātu Iestādes klientu apkalpošanu, sniedzot Līguma pielikumā noteiktos 

pakalpojumus. 

8. Apstiprināt 10.02.2016. līgumu ar SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr.40003278467, 

juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, par Vienotās Pašvaldību Sistēmas 

programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu.  

9. Apstiprināt sadarbības līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu, reģ. 

Nr.90000069281, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga, ar Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministriju, reģ. Nr.90000028508, juridiskā adrese: 

Peldu iela 25, Rīga, par kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība un Ministrija 

sadarbojas, lai ar Klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu Iestādes 

klientu apkalpošanu, sniedzot Līguma pielikumā noteiktos pakalpojumus. 

10. Apstiprināt 10.02.2016. līgumu ar Sporta deju klubu „ALIANSE”, adrese: 

Ābeļu iela 8, Sala, Salas pagasts, Salas novads, par sporta deju priekšnesuma 

nodrošināšanu Gārsenes kultūras namā 13.02.2016. Līguma summa EUR 

100,00. 

11. Apstiprināt 11.02.2016. autora atlīdzības līgumu ar B.K., /adrese/, par 

autordarba “Mīlestības stari” izpildi Gārsenes kultūras namā 13.02.2016. 

Līguma summa EUR 397,76. 

12. Slēgt sadarbības īgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru, juridiskā 

adrese: Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, par sadarbību jautājumu risināšanā, kas 

saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības prasmju 

veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā. 

 

4.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

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

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

A.Voitiške, I.Lunģe, A.Zībergs, V.Čāmāne); PRET – 1 (G.Geida); ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt EUR 785,00 Aknīstes novada bāriņtiesai (komandējumu, degvielas 

izdevumiem, telefona iegādei), novirzot EUR 600,00 no plānotajiem 



līdzekļiem Gārsenes pagasta pārvaldei un EUR 185,00 no plānotajiem 

pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem. 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

2. Piešķirt līdz EUR 7000,00 Gārsenes pagasta pārvaldei ceļu virsmas divkāršai 

apstrādei no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, A.Voitiške, 

I.Lunģe, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – 1 (J.Vanags); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

3. Noraidīt Krustpils novada pašvaldības leģionāru atceres pasākuma 

organizatoru iesniegumu par finansējuma piešķiršanu leģionāru atceres 

sarīkojuma organizēšanai Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolā 

16.03.2016. 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

4. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

5.# 

Par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija mākslinieciskajiem 

kolektīviem Aknīstes novadā 

V.Dzene 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.punktu, Ministru 

kabineta 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija 

mākslinieciskajiem kolektīviem Aknīstes novadā. 

PIELIKUMS 

Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija mākslinieciskajiem 

kolektīviem Aknīstes novadā 

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

daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73.punktu, 17.11.2015. ministru kabineta noteikumiem  

Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala  

valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu 

 vadītāju darba samaksai un valsts sociālās  

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

 

1. Aknīstes novada pašvaldības “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija mākslinieciskajiem kolektīviem Aknīstes novadā” nosaka kārtību, 

kādā pašvaldība aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – 

mērķdotācija) māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī mērķdotācijas sadalīšanas kritērijus. 

2. Mērķdotāciju izlieto māksliniecisko kolektīvu  vadītāju darba samaksai un valsts 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

3. Mērķdotāciju izlieto tiem vadītājiem, kuru kolektīvi atbilst Ministru kabineta 

2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 659 “Kārtība, kādā pašvaldībām 



aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. 

4. Pašvaldība mērķdotāciju piešķir par kolektīviem, kuri noteikti 2005.gada 1.jūlija 

Dziesmu un deju svētku likumā un atbilst šādiem kritērijiem: 

4.1. darbojas vismaz divus gadus; 

4.2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto 

repertuāru (koprepertuāru); 

4.3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes 

skatēs, konkursos vai izstādēs; 

4.4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra 

(turpmāk – centrs) rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos. 

5. Nolikums ir piemērojams valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā 

finansējuma ietvaros. 

6. Mērķdotācija tiek sadalīta kolektīvu vadītājiem ar pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumu. 

7. Pašvaldība nekavējoties rakstiski informē Latvijas Nacionālo kultūras centru par 

izmaiņām, kas saistītas ar kolektīva darbības izbeigšanu, kolektīva vadītāja darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldību, kā arī par kolektīva neatbilstību šīs 

kārtības 4.punktā minētajiem kritērijiem. 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja      V.Dzene 

 

 

6.# 

Par Aknīstes pilsētas un pagasta, Asares pagasta un Gārsenes pagasta CIF darba 

plānu un līdzekļu sadalījumu 2016.gadam 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, Aknīstes 

novada ceļu un ielu fonda Nolikumu (apstiprināts 16.12.2010. domes sēdē, prot. 

Nr.17, 21.#), 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes pilsētas un pagasta ceļu un ielu fonda darba plānu un 

līdzekļu sadalījumu 2016.gadam. 

2. Apstiprināt Gārsenes pagasta ceļu un ielu fonda darba plānu un līdzekļu 

sadalījumu 2016.gadam. 

3. Apstiprināt Asares pagasta ceļu un ielu fonda darba plānu un līdzekļu 

sadalījumu 2016.gadam. 

 

7.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājai 

A.Ielejs 

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo 

daļu, Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 67.punktu, 11.punktu, V.Dzenes iesniegumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,  A.Voitiške, 

I.Lunģe, 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: 

1. Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei atvaļinājuma 

daļu – 2 kalendārās nedēļas par laika posmu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015., 

no 04.04.2016. līdz 17.04.2016. (ieskaitot). 

2. V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja neatbrīvotais 

vietnieks Aivars Ielejs. 

3. A.Ielejam domes priekšsēdētājas aizvietošanas laikā noteikt darba samaksu 

30% apmērā no viņa darba algas. 

 

8.# 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

V.Dzene 

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

61.pantu, Publisko iepirkumu likuma 22.panta trešo daļu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no Iepirkuma komisijas locekļa un sekretāres amata Gitu Loču ar 

2016.gada 29.februāri. 

2. Ievēlēt par Iepirkuma komisijas locekli Lieni Valaini ar 2016.gada 1.martu. 

3. Ievēlēt par Iepirkuma komisijas sekretāri Ivetu Kancāni ar 2016.gada 1.martu. 

 

9.# 

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 – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,  

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar A.S., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības 

zemes gabala ar kadastra Nr.5605 001 0372 – 3352 m
2
 platībā nomu. 

2. Izbeigt ar M.A., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības 

zemes gabala ar kadastra Nr.5605 001 0444 – 10000 m
2
 platībā nomu. 

3. Iznomāt E.V., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu 1,6 ha 

platībā, kadastra Nr.5644 006 0061, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

 

10.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Sporti”, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Atļaut J.Z., /dzīvesvieta/, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Sporti”, īpašuma kadastra apzīmējums 5644 005 0196, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5644 005 

0196 – 9.1 ha platībā, sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā). 

3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu 

divos eksemplāros. 

PIELIKUMS 

NOSACĪJUMI 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašuma „Sporti”, Asares pagasts, 

Aknīstes novads, kadastra numurs 5644 005 0196, sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu izstrādā persona, kas ir sertificēta zemes ierīcības 

darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 

Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas iespēju katrai projektētajai zemes 

vienībai. 

3. Projekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, 

*.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 

mērogā 1:5000 uz zemes robežu plāna pamatnes. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši 

Asares pagasta teritorijas plānojumam (2003-2015).  

5.2. Zemes gabala sadale atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

5.3. Apgrūtinājumi atbilstoši Asares pagasta teritorijas plānojumam (2003-2015), 

Aizsargjoslu likumam. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā: 

Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros - viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru 

nodod projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

Projektu apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

 

11.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Liepkalni”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, sadalīšanai 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 

66., 67.pantu, Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020. III sējumu 

“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Grafisko daļu – “Gārsenes 



pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas”, Aknīstes novada 

domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, 

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

A.Voitiške, I.Lunģe, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – 1 

(A.Zībergs), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes 2015.gada 26.novembra sēdes lēmumu „Par 

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

(prot. Nr. 17, 20.#). 

2. Atļaut izstrādāt V.R., /dzīvesvieta/, zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Liepkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra numurs 56620030113 – 

4,8 ha platībā, sadalīšanai. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā). 

4. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros tā apstiprināšanai iesniegt Aknīstes 

novada pašvaldībā. 

5. Lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada domē viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā.  

PIELIKUMS 

NOSACĪJUMI 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašuma „Liepkalni”, Gārsenes pagasts, 

Aknīstes novads, kadastra numurs 5662 003 0113, 

zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5662 003 0113, sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu izstrādā persona, kas ir sertificēta zemes ierīcības 

darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 

Zemes gabala sadale. 

3. Projekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, 

*.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 

mērogā 1:5000 uz zemes robežu plāna pamatnes. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši 

Gārsenes pagasta teritorijas plānojumam 2008-2020.gadam.  

5.2. Zemes gabala sadale atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” un Gārsenes pagasta teritorijas plānojumam 2008-2020.gadam. 

5.3. Apgrūtinājumi atbilstoši Gārsenes pagasta teritorijas plānojumam 2008-

2020.gadam, Aizsargjoslu likumam. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta grafisko daļu saskaņo sekojošā kārtībā: 

Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 

Saskaņā ar 14.09.2006. Zemes ierīcības likumu zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru 

nodod projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

Projektu apstiprina Aknīstes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 



12.# 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, 26.panta 

otro daļu, trešo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” 31.punktu,  likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta sesto daļu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. L.B. pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala 7/16 domājamās daļas Miera 

ielā 2, Aknīstē, kadastra apzīmējums 5605 001 0530 – 0,1632 m
2 

kopplatībā, 

zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās. 

2. Zemes gabala 7/16 domājamā daļa ar kadastra apzīmējumu 5605 001 0530 

piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai un uz pašvaldības vārda ierakstāma 

zemesgrāmatā. 

3. L.B. iegūst zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo zemi Miera ielā 2, 

Aknīstē, kadastra apzīmējums 5605 001 0530. 

 

13.# 

Par saistošo noteikumu Nr.7/2016 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.31/2015 “Par Aknīstes novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2016 “Grozījumi Aknīstes novada 

domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.31/2015 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. 

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 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.31/2015 „ Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”” 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu, 

Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

6.panta otro daļu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” šādus grozījumus: 



1.1.Papildināt noteikumu 3.punktu ar 3.4. un 3.5. apakšpunktiem šādā 

redakcijā: 

„3.4. pilngadīgām personām, kuras uzsāk patstāvīgu dzīvi vai nodibina 

ģimeni, ja šādas personas iesniedz pamatotu iesniegumu;  

3.5. personām, kuru laulība ir šķirta un kuru ikdienas aizgādībā ir nepilngadīgs 

bērns/bērni. ” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

14.# 

Par Gārsenes pils nolikuma apstiprināšanu 

S.Pudāne 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 

28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Gārsenes pils nolikumu. 

PIELIKUMS 

GĀRSENES PILS NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu,  

28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu,  

likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.  Gārsenes pils komplekss ir Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektora 

pakļautībā esoša Aknīstes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 

struktūrvienība. 

2. Gārsenes pils kompleksa (turpmāk - struktūrvienība) darbības mērķis ir rūpēties 

par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, dabas un tūrisma objektu attīstību un to 

izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares 

attīstību Aknīstes novadā. 

3. Nolikums nosaka Struktūrvienības uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. 

4. Struktūrvienību dibina, reorganizē un likvidē Aknīstes novada pašvaldības dome. 

5. Struktūrvienības juridiskā adrese: "Labieši", Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads, LV – 5218. 

6. Struktūrvienības darbu vada Pils pārvaldnieks, kuru ieceļ amatā Aknīstes novada 

pašvaldības dome. 

 

II DARBA ORGANIZĀCIJA. STRUKTŪRVIENĪBAS  

DARBINIEKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7. Darba līgumu ar Gārsenes pils pārvaldnieku slēdz Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

8. Struktūrvienības vadītāja un darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba 

likumā, citos speciālajos normatīvajos aktos, darba līgumos un amata aprakstos. 

9. Struktūrvienības vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu: 

9.1. vada, organizē un ir atbildīgs par struktūrvienības darbu, nodrošina 

struktūrvienības darbības nepārtrauktību; 



9.2. izstrādā struktūrvienības darbības plānu un budžeta projektu; 

9.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību valsts un pašvaldību 

iestādēs, attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām jautājumos, kas 

saistīti ar struktūrvienības darbību; 

9.4. rīkojas ar struktūrvienības valdījumā nodoto mantu; 

9.5. atbild par struktūrvienības resursu lietderīgu izmantošanu; 

9.6. reizi gadā sniedz pārskatu par pils funkciju izpildi Aknīstes novada 

pašvaldībā; 

9.7. pēc Aknīstes novada pašvaldības pieprasījuma sniedz informāciju par tās 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu; 

9.8. izstrādā un īsteno vidēja termiņa attīstības stratēģiju; 

9.9. sadarbojas ar citām Aknīstes novada struktūrvienībām (tūrisma, kultūras 

u.c.), kā arī valsts un pašvaldības institūcijām (AS “Latvijas valsts meži” 

u.c.); 

9.10. veicina struktūrvienības atpazīstamību gan Latvijā, gan tuvējā Eiropas 

reģionā; 

9.11. popularizē struktūrvienības piedāvājumu un aktivitātes presē, 

sociālajās vietnēs, mājas lapā; 

9.12. piesaista papildus finansējumu darbības mērķa īstenošanai (sponsori, 

mecenāti, ES fondi). 

 

III STRUKTŪRVIENĪBAS FUNKCIJAS 

10. Struktūrvienībā ietilpst sekojoši objekti: 

10.1. Gārsenes pils; 

10.2. Gārsenes pils parks (tai skaitā parka teritorijā esošās ēkas); 

10.3. Gārsenes dzirnavu dīķis; 

10.4. Gārsenes Dabas takas. 

11. Struktūrvienības funkcijas: 

11.1. veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 

11.2. veicināt pils resursu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma 

piedāvājumā; 

11.3. veidot materiālās un garīgās kultūras priekšmetu krājumu un vākt ar to 

saistīto informāciju par pils un Gārsenes pagasta kultūrvēsturisko 

mantojumu; 

11.4. nodrošināt pils rīcībā esošo krājumu un ar to saistītās informācijas 

saglabāšanu un publiskošanu; 

11.5. nodrošināt pils izglītojošā darba programmu un aktivitāšu pieejamību 

sabiedrībai; 

11.6. veidot sabiedrības izglītošanai un atpūtai labvēlīgu vidi; 

11.7. izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un 

programmas, kas saistīti ar attīstības plānošanas dokumentos noteikto 

mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi; 

11.8. nodrošināt pils kompleksa saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā tūrisma 

apritē; 

11.9. sniegt pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām. 

12. Struktūrvienība savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Aknīstes novada 

pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un valsts institūcijām, nevalstiskām 

organizācijām, fiziskām un juridiskām personām. 

13. Struktūrvienība, saskaņojot ar Aknīstes novada pašvaldību, var sniegt šādus 

maksas pakalpojumus: 

13.1. telpu iznomāšana (semināriem, konferencēm, nometnēm, laulībām, 

banketiem utt.); 

13.2. inventāra, iekārtu iznomāšana; 

13.3. nometņu organizēšana, pasākumi, tematiskās ekskursijas; 

13.4. gida pakalpojumi; 

13.5. ieejas biļešu tirdzniecība; 



13.6. suvenīru tirdzniecība; 

13.7. citi maksas pakalpojumi, kas apstiprināti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

 

IV STRUKTŪRVIENĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA 

14. Struktūrvienības darbības uzraudzību veic Aknīstes novada pašvaldība. 

15. Struktūrvienības darbības uzraudzībai Aknīstes novada dome veic šādus 

pasākumus: 

15.1. apstiprina struktūrvienības darbības plānu un kopējā gada budžeta 

apjomu; 

15.2. lemj par struktūrvienības nolikuma grozījumiem un papildinājumiem; 

15.3. lemj par finansējuma piešķiršanu struktūrvienībai; 

15.4. lemj par pašvaldības mantas nodošanu struktūrvienības valdījumā; 

15.5. novērtē struktūrvienības darbības rezultātus; 

15.6. lemj par struktūrvienības sniedzamajiem pakalpojumiem un to 

izcenojumiem. 

16. Pašvaldībai savu pienākumu veikšanā ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju 

par struktūrvienības darbību. 

17. Pašvaldība analizē struktūrvienības darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

18. Aknīstes novada dome izskata sūdzības par struktūrvienības darbību. 

 

V STRUKTŪRVIENĪBAS FINANSĒŠANAS AVOTI 

19. Struktūrvienības uzturēšanas un saimniecisko izdevumu segšana un saimnieciskā 

(tehniskā) personāla darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

20. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un 

noteiktajā kārtībā. 

21. Gārsenes pils pārvaldnieks organizē un nodrošina struktūrvienības budžetā 

paredzēto un apstiprināto līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši 

paredzētajiem mērķiem. 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja    V.Dzene 

 

15.# 

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 – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,  

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 8 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 600,00. 

2. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 02.03.2016. līdz 31.05.2016. – 1 

novada izglītības iestādes bērnam. 

3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.03.2016. līdz 31.05.2016. – 2 

novada izglītības iestādes bērniem. 

4. Izbeigt brīvpusdienu apmaksu 100% apmērā no 18.01.2016. – 1 novada 

izglītības iestādes skolēnam. 
 

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

16.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 



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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu, Aknīstes novada domes 22.12.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „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 – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,  

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 1 gadu ar M.A. par dzīvokli Parka 

ielā 1 - 3, Aknīstē, Aknīstes novadā,  

2. Atcelt Aknīstes novada domes 27.01.2016. (prot. Nr.1) lēmuma ”Par 

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 3.punktu. 

 

 

17.# 

Par personu izslēgšanu no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšana” 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 22.12.2015. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta pirmās daļas 2.punktu un 4.punktu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšana” 8 personas. 

 

 

18.# 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

S.Pudāne 

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

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

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

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

45.panta trešo daļu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 

(dzīvokļa) „Rīti” – 17, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

atsavināšanas procesu: 

1.1. Veikt dzīvokļa vērtēšanu.  

2. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 

(dzīvokļa) “Līdumi”- 2, Aknīstes pagastā, 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) Augšzemes ielā 36 - 6, 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) Augšzemes ielā 55 - 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

procesu: 

4.1. Veikt dzīvokļa inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu 

Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda. 
 

 

19.# 

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 

S.Pudāne 

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pantu, Aknīstes novada domes 22.12.2015.  

saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 17.02.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas lēmumu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt dzīvoklim Radžupes ielā 4 – 11, Aknīstē, Aknīstes novadā, statusu 

“Dienesta dzīvoklis” no 2016.gada 1.marta. 

2. Noteikt dzīvoklim Radžupes ielā 4 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, statusu 

“Dienesta dzīvoklis” no 2016.gada 1.jūnija. 

3. Noteikt dzīvoklim Skolas ielā 10 – 20, Aknīstē, Aknīstes novadā, statusu 

“Dienesta dzīvoklis” no 2016.gada 1.septembra. 

4. Par pieņemto lēmumu informēt Aknīstes novada pašvaldības kapitālsabiedrību 

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. 

 

20.# 

Par amata slodzes palielināšanu Gārsenes pils apkopējai 

V.Dzene 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Palielināt amata slodzi Gārsenes pils apkopējai no 0,5 uz 1 slodzi, ar 

01.03.2016. 

21.# 

Par Aknīstes novada domes 27.01.2016. lēmuma (prot. Nr.1, 9.#) “Par Aknīstes 

novada pašvaldības PII „Bitīte” un Asares pamatskolas pedagogu mēneša darba 

algas likmi” precizēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, 

Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 6., 30.2.punktu, Aknīstes novada PII “Bitīte” vadītājas R.Bludzes 

iesniegumu, 21.01.2016. Finanšu komitejas lēmumu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Papildināt Aknīstes novada domes 27.01.2016. lēmumu “Par Aknīstes novada 

pašvaldības PII “Bitīte” un Asares pamatskolas pedagogu mēneša darba algas 

likmi” ar 2.punktu šādā redakcijā:  



2. No 01.03.2016. līdz 31.08.2016. noteikt Aknīstes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” un Asares pamatskolas 

pedagoģiskajiem darbiniekiem zemāko darba algas likmi: 

2.1.metodiķim – EUR 432,00; 

2.2.pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu līdz 5 gadiem – EUR 417,00;  

2.3.pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem – EUR 

425,00; 

2.4.pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu virs 10 gadiem – EUR 432,00. 

 

22.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 66A, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, sadalīšanai 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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

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

nav, balsojumā nepiedalās – 1 deputāts (A.Ielejs, pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus),   Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt L.I., /dzīvesvieta/, zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

Augšzemes iela 66A, īpašuma kadastra Nr.5605 001 0613, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5605 001 0628 – 9489 m
2
 

platībā, sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā). 

3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu 

divos eksemplāros. 

PIELIKUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi 

nekustamam īpašumam Augšzemes iela 66A, 

Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010613,  

zemes vienības apzīmējums Nr.56050010628 
 

1. Prasības izstrādātājam:  

Zemes ierīcības projektu (tālāk tekstā - Projektu) izstrādā persona, kas ir 

sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai. 

2. Projekta izstrādes mērķis: Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas 

iespēju katrai projektētajai zemes vienībai. 

3. Projekta sastāvs: atbilstoši MK 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  III daļai. 

4. Projekta grafiskā daļa: 
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1: 5000, uzrādot:  

 4.1.1. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;  

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

 4.1.3. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu sarakstu, norādot 

apgrūtinājumu   veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 

teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumiem, kuri apstiprināti ar Aknīstes 

novada domes 21.10.2009.lēmumu (sēdes protokols Nr.9,11.#)  

 4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā digitālā vektordatu formā 

(*.dwg,*.dgn vai *shp datņu formātā) Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-

92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi. 



 5.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales 

atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006.  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”.  

 5.2. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 
 Pirms projekta iesniegšanas Aknīstes novada pašvaldībā, projektu saskaņo ar 

nekustamā īpašuma Augšzemes iela 66A, Kad.Nr.56050010613, īpašnieku Laimoni 

Ieleju. 

               Ar pašvaldību (apgrūtinājumu saskaņošana). 

7. Prasības projekta noformēšanai. 
 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.   

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

 


