
 
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 24.maijā       Nr.9 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par līgumiem. (V.Dzene) 

2. Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī. (V.Dzene) 

3. Par saistošo noteikumu  Nr.14/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

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

4. Par saistošo noteikumu Nr.15/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

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

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

6. Par jaunu štata vienību izveidošanu un slodzes palielināšanu. (V.Dzene) 

7. Par autostāvvietas noteikšanu pašvaldības automašīnai VW CRAFTER. 

(V.Dzene) 

8. Par PII “Bitīte” slēgšanu vasaras periodā. (V.Dzene) 

9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu. (V.Dzene) 

10. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam projektā “Improvement of effiency and availability of local public 

security services in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe 

borderlands)”/ “DROŠĪBA PIEROBEŽĀ”. (V.Dzene) 

11. Par sadarbību ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 īstenošanā. (V.Dzene) 

12. Par saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 

vai apliecinājumā kartē” precizēšanu. (V.Dzene) 

13. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. (V.Dzene) 

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

15. Par nekustamā īpašuma “Māliņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. (A.Ielejs) 

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

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

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 21 – 1, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. (S.Pudāne) 

mailto:akniste@akniste.lv


19. Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas lietošanas mērķa maiņu. 

(V.Dzene) 

20. Par grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. (V.Dzene) 

21. Par nekustamā īpašuma “Aknīste”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

sadalīšanu. (V.Dzene) 

22. Par precizēto darba algas stundas likmi projektā “Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”. (V.Dzene) 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Aivars Ielejs (no 12.jaut.), 

Andris Zībergs, 

Guntars Geida, 

Ināra Lunģe, 

Valentīna Čāmāne, 

Aija Voitiške, 

Skaidrīte Pudāne 

 

Nepiedalās: Jānis Vanags 

 

Pašvaldības darbinieki: S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

M.Nastaja – finansiste,  

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    N.Zariņš – Aknīstes saimniecības daļas vadītājs, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

     

 

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

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, G.Geida, S.Pudāne, I.Lunģe, 

V.Čāmāne, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 22 jautājumiem. 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 Izpilddirektors J.Gavars informē: 

• aizvadīta šī gada Lielā talka. Secinājums – sadzīves atkritumu ir kļuvis mazāk, 

un tas ir pozitīvi; 

• sakarā ar sliktajiem pavasara laika apstākļiem nedaudz aizkavējās skolas sporta 

laukuma rekonstrukcijas darbi;  

• noslēdzies iepirkums sadzīves atkritumu apsaimniekošanai novadā, kurā 

zemākā cena bija esošajiem atkritumu apsaimniekotājiem - SIA “EKO 

Latgale”; 

• ir uzstādītas pārrobežu sadarbības partneru zīmes; 

• ir saņemts specializētais autotransports LEADER projekta “Specializētā 

autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām” ietvaros, kura 

pakalpojumus, sazinoties ar Sociālo dienestu, varēs izmantot novada 

iedzīvotāji, kuriem ir pārvietošanās vai kustību traucējumi; 

• ir izsludināts iepirkums ēdināšanas pakalpojumam novada mācību iestādēs; 

• rit projektēšanas darbi sociālo dzīvokļu un dienas centra izveidei; 



• beidzies iepirkums ceļu un ielu asfaltbetona seguma virsmas apstrādei; 

• tā kā ir mācību gada beigas, mācību iestādes organizē mācību ekskursijas; 

• sestdien, 27.maijā, estrādē notiks pasākumi bērniem. 

   

1.# 

Par līgumiem 

V.Dzene 

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

Aknīstes novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 “Aknīstes novada 

pašvaldības nolikums” 45.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 28.04.2017. uzņēmuma līgumu ar AS “Latvijas valsts meži” 

Dienvidlatgales reģiona klientu centrs, reģ.Nr.40003466281, adrese: Fabrikas 

iela 2, Līvāni, Līvānu novads, par sabiedrībai nozīmīgas vietas “Gārsenes parka 

takas” uzturēšanas darbu veikšanu. Līguma summa 1626,24 EUR. 

2. Apstiprināt 24.04.2017. uzņēmuma līgumu ar SIA “Vidzemes ūdens”, 

reģ.Nr.40103652044, juridiskā adrese: Rīgas iela 6 – 88, Ogre, par gruntsūdens 

monitoringa darbu veikšanu Aknīstes novada rekultivētajās izgāztuvēs 

“Kabatas”, Gārsenes pagastā, “Bubuļi”, un “Urbāni”, Asares pagastā, 

“Pāvulāni”, Aknīstes pagastā. Līguma summa 1742,40 EUR. 
 

Pieņemt zināšanai, ka ir noslēgti šādi līgumi: 

1. 21.04.2017. līgums ar SIA “MAZURS”, reģ.Nr.52103051611, juridiskā 

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

Asares pagastā. Līguma summa 131,48 EUR. 

2. 11.04.2017. līgums ar IK “Alens S”, reģ.Nr.45402015976, juridiskā adrese: 

Līvānu iela 18, Jēkabpils, par PVC logu izgatavošanu un montāžu Parka ielā 1, 

Aknīstē. Līguma summa 647,98 EUR. 

3. 20.04.2017. sadarbības līgums ar Fondu “1836”, reģ.Nr.40008239822, 

juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 34-9, Rīga, par sadarbību Aknīstes novadā 

ietilpstošās Latvijas valsts robežas pieejamības, pievilcības un tūrisma 

piedāvājuma attīstīšanu un popularizēšanu projekta “Aplido, apceļo, apmīļo 

Latviju” ietvaros. Līguma summa 300,00 EUR. 

4. 26.04.2017. līgums ar SIA “AGADOS exertus”, reģ.Nr.45403042859, 

juridiskā adrese: Dārzu iela 6-26, Jēkabpils, par būvuzraudzības veikšanu 

objektā PII “Bitīte”, Skolas ielā 16a, Aknīstē, bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma 

piegādei un uzstādīšanai. Līguma summa 121,00 EUR. 

5. 08.05.2017. līgums ar SIA “Auto Welle”, reģ.Nr.51503066191, juridiskā 

adrese: 18.novembra iela 68B, Daugavpilī, par automašīnu tehnisko apkopi, 

remonta veikšanu un automašīnu mazgāšanu. Līguma summa 27,00 EUR par 

vienu darba stundu. 

6. 12.05.2017. līgums ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, 

reģ.Nr.90000054163, juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, Rīga, par 

informācijas sistēmas “Vienotā migrācijas informācijas sistēma” izmantošanu 

un ziņu aktualizēšanu. Līguma summa 647,98 EUR. 

7. 28.04.2017. uzņēmuma līgums ar J.M. par bruģēšanas darbu veikšanu pie 

Asares kapličas Asares pagastā 120 m2 platībā. Līguma summa 1034,24 EUR. 

 

2.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī 

V.Dzene 



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

budžetiem”, 17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra - 

aprīļa ieņēmumus – 913184,14 EUR un izdevumus – 778572,46 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 41727,39 EUR un izdevumus – 45015,19 EUR. 

 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.14/2017 „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.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.14/2017 

„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. 

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

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2017 

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

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” 

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

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

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

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

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

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 
Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR)  
I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 46 14 28 9 73 2 46 24 01 

 
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 57 91 30 8 69 1 57 99 99 

 
IV Nenodokļu ieņēmumi 8 29 19 8 69 8 37 88 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   

6 62 19 8 69 6 70 88 

08.3.0.0 Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)                                                                                                                           

0 8 69 8 69 

08.3.9.0 Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no 

valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)                                                                                                                   

0 8 69 8 69 

08.3.9.0. Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no 

valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)                                                                                                                   

0 8 69 8 69 

 
V Transfertu ieņēmumi  80 43 82 1 04 80 44 86 



18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                76 23 82 1 04 76 24 86 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta                                                                                                                           

76 23 82 1 04 76 24 86 

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti  ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm                                                                 

6 15 66 1 04 6 16 70 

18.6.3.0.4 ESF jauniešu projekts " Proti un dari"                                                                                                                                                                   0 1 04 1 04 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 
Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR)  
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 64 17 83 42 62 2 64 60 45 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                   27 44 75 22 90 27 67 65 

09.219   
 

59 64 25 58 59 64 83 

09.510    Interešu un profesionālās ievirzes izglītība                                                                            5 30 67 1 04 5 31 71 

10.920    Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības 

pasākumi                                                             

39 31 85 18 10 39 49 95 

 
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 64 17 83 42 62 2 64 60 45 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    57 27 51 24 52 57 52 03 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              35 78 66 23 90 36 02 56 

2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                                  12 19 49 1 20 12 20 69 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                                                                                                                                                                       60 55 1 20 61 75 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

8 15 55 -20 8 15 35 

2232 Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto 

ekspertu izdevumi                                                                                                                                                  

27 03 5 27 08 

2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem                                                                                                                                                          

82 68 -5 82 63 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

3 66 33 -20 3 66 13 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu)                                                                                                           

8 02 40 22 90 8 25 30 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              2 55 48 22 90 2 78 38 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000                                                                                                            

21 16 82 62 21 17 44 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               5 72 25 1 18 5 73 43 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                2 09 75 60 2 10 35 

2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai                                                                                                                                     

2 39 85 58 2 40 43 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli                                                                                                                                                         

5 98 14 -1 80 5 96 34 

23501 Kārt. rem. un iestāžu uzt. mat. - saimn. preces                                                                                                                                                          0 -1 20 -1 20 

23503 Kārt.rem.un iestāžu uzt. mat. - celt., remontmat.                                                                                                                                                        0 -60 -60 

2360     Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana                                                                                                                                           

4 32 43 1 24 4 33 67 

2361 Mīkstais inventārs                                                                                                                                                                                       47 43 1 24 48 67 

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                                                                        19 88 15 18 10 20 06 25 

6400     Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijās                                                                                                                          

15 34 50 18 10 15 52 60 



6420     Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei                                                                                                       

3 13 90 18 10 3 32 00 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei                                                                                                                                                                 3 13 90 18 10 3 32 00 

 

4.# 

Par saistošo noteikumu Nr.15/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

budžetiem”, 17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.15/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos 

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

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2017 

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

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” 

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

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

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

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

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

 

Izdevumos: 

 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada 

plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR)  
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

16 92 62 0 16 92 62 

 
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

16 92 62 0 16 92 62 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

83 05 10 83 15 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                                                                                                             10 10 20 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo 

remontu)                                                                                                           

11 05 41 -10 11 05 31 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                                                                                                                                                              9 59 85 -10 9 59 75 

 

 



5.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 

6.punktu, 17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Atlikt Aknīstes vidusskolas iesnieguma par līdzekļu piešķiršanu siltummaiņu 

skalošanai izskatīšanu uz nākošo Finanšu komitejas sēdi. 

2. Piešķirt 600,00 EUR lakatu iegādei deju kolektīvam “Dejotprieks” no kultūras 

budžeta līdzekļiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, I.Lunģe, 

A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(V.Dzene), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību 

amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

3. Piešķirt 1810,00 EUR brīvpusdienu piešķiršanai PII “Bitīte” 50 audzēkņiem no 

01.06.2017. – 30.06.2017. no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

4. Piešķirt 2290,00 EUR PII “Bitīte” tualetes telpu remontam no līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. Slēgt līgumu ar IK “Alens S”, 

reģ.Nr.45402015976, juridiskā adrese: Līvānu iela 18, Jēkabpils, par tualetes 

telpu remontu PII “Bitīte”, Skolas ielā 16a, Aknīstē. Līguma summa 20289,05 

EUR. 

5. Piešķirt 57,50 EUR Aknīstes vidusskolai 23 dalībnieku ēdināšanai deju festivālā 

“Latvju bērni danci veda” 27.05.2017. Cēsīs no līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(A.Voitiške), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību 

amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

6. Noraidīt Aknīstes vidusskolas iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 3000,00 

EUR apmērā mūzikas kabineta remontam. Sagatavot pašvaldības 

priekšsēdētājai V.Dzenei atbildi Veselības inspekcijai par 18.04.2017. sastādīto 

kontroles aktu līdz 25.05.2017. 

 

6.# 

Par jaunu štata vienību izveidošanu un slodzes palielināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumiem Nr.461 “Noteikumi par profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un klasifikācijas 

pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, 

17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Izveidot jaunu amatu struktūrvienībā “Gārsenes pils”– Tūrisma gids (profesijas 

kods 5113 03, amatu saime 18.5, mēnešalgas grupas līmenis I, mēnešalgas 



grupa 6) – 1 slodze, amatalga EUR 511,00 (pieci simti vienpadsmit euro 00 

centi) ar 01.06.2017. 

2. Palielināt Aknīstes novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” amata 

“aprūpētājs” vienības no 1,5 uz 1,7 slodzi ar 01.06.2017. sakarā ar darba apjoma 

palielināšanos. 

3. Uzdot Kancelejas vadītājai I.Buiķei veikt grozījumus Aknīstes novada 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

pielikumā (amatu sarakstā). 

 

7.# 

Par autostāvvietas noteikšanu pašvaldības automašīnai VW CRAFTER 

V.Dzene 

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

Aknīstes novada domes 23.03.2016. “Kārtība, kādā Aknīstes novada pašvaldības 

amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”, 

17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Lunģe), Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Noteikt Aknīstes novada pašvaldības automašīnai VW CRAFTER, reģ.Nr. KR 

6537, autostāvvietu Tirgus ielā 24A, Aknīstē. 

 

8.# 

Par PII „Bitīte” slēgšanu vasaras periodā 

V.Dzene 

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

17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” uz darbinieku 

atvaļinājuma un telpu remonta laiku ar 2017.gada 3.jūliju līdz 31.augustam. 

2. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2017.gada 1.septembri. 

 

9.# 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz iepirkuma Nr.ANP 2017/5 “Atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma nodrošināšana Aknīstes novada pašvaldības vajadzībām”, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e)apakšpunktu, Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, otro daļu, Dabas resursu nodokļa 

likuma 3.pielikumu, Aknīstes novada domes 26.10.2011. saistošo noteikumu Nr.22 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” 

36.punktu, 17.05.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

Noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada teritorijā 15,07 

EUR par 1 m3 (bez PVN) ar 2017.gada 1.jūniju. 

 

10.# 

Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam projektā “Improvement of effiency and availability of local public 



security services in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe 

borderlands)”/ “DROŠĪBA PIEROBEŽĀ” 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 

1.punktu, 15.panta pirmās daļas 12. un 23.punktu, 17.05.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties kā partnerim Nr.4 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014. - 2020.gadam projektu konkursā Zemgales plānošanas 

reģiona projektā “Improvement of effiency and availability of local public 

security services in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe 

borderlands)”/ „DROŠĪBA PIEROBEŽĀ”. 

2. Apstiprināt projekta „DROŠĪBA PIEROBEŽĀ" partnera Nr.4 (budžeta sadaļā 

– Nr.3) kopējās izmaksas EUR 49854,38 apmērā, no tām:  

- attiecināmās izmaksas – EUR 49854,38; 

- publiskais finansējums - EUR 42376,22; 

- privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 7478,16. 

3. Atbalsta saņemšanas gadījumā projektu finansēt, ņemot aizņēmumu Valsts 

kasē. 

 

11.# 

Par sadarbību ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 īstenošanā 

V.Dzene 

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

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 

(A.Voitiške), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību 

amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Dalībai projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

deleģēt Aknīstes vidusskolu un Asares pamatskolu. 

2. Uzdot Aknīstes vidusskolas direktorei A.Voitiškei izveidot situācijas aprakstu 

saistībā ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu pašvaldībā par pēdējiem trim 

gadiem, izstrādāt preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai pašvaldībā. 

3. Par projekta izstrādi atbildīga telpiskās attīstības plānotāja Ilga Cālīte. 

4. Noteikt samaksu par darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Par projektu 

pieteikumu sagatavošanas un darba samaksas kārtību”. 

 

12.# 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 

vai apliecinājuma kartē” precizēšanu 

V.Dzene 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

10.05.2017. atzinumu Nr.1-18/3683 par 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem 

Nr.11/2017 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres 

akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” un ņemot vērā 

VARAM norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā 

sniedz atbilstošu pamatojumu, līdz ar to, pašvaldība nepiekrīt atzinuma 3.punktam un 



ziņo, ka Krustpils novada būvvalde deleģēto funkciju jomā ir pakļauta Krustpils novada 

pašvaldības, Jēkabpils, Salas, Aknīstes un Viesītes novadu pašvaldībām. Pamatojoties 

uz Krustpils novada būvvaldes nolikuma (apstiprināts 17.06.2015, prot.Nr.9., 11.p) 

2.punktu, Krustpils novada būvvaldes kompetencē ir būvniecības pārzināšana un 

kontrole pašvaldību administratīvajās teritorijās, atbilstoši to attīstības plānam, 

teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās 

daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 

10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1.punktu, 17.05.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt 22.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības nodevu 

par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” šādus precizējumus:  

1.1. papildināt 2.punktu ar vārdiem “ņemot vērā noslēgto funkciju deleģēšanas 

un finansēšanas līgumu ar Krustpils novada pašvaldību par Krustpils 

novada Būvvaldei deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi Aknīstes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā.” 

1.2. svītrot 3.punktā vārdus “pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu” 

1.3. grozīt 9.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Nodeva maksājama Aknīstes novada pašvaldības budžetā. Nodevu 

administrē Krustpils novada pašvaldība, un tā iemaksājama Krustpils 

novada pašvaldības kasē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai jāpārskaita uz 

Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontu: AS “SEB banka”, konts 

LV55UNLA0050014323075, kods: UNLALV2X; AS “Swedbank”, 

konts LV96HABA0001402054150, kods HABALV22, vai AS 

“Citadele”, konts LV09PARX0012599680001, kods: PARXLV22.” 

1.4. grozīt 13.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Nodevu ieskaita Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta vispārējo 

ieņēmumu kontā.” 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017 

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē” 
Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 10.punktu;  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu  

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  pašvaldību  

nodevas” 16.¹punktu 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas  par 

būvatļaujas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma 

rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodevas), maksāšanas kārtību, kā arī 

nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām 

piešķirti atvieglojumi. 

2. Noteikumi attiecināmi uz Aknīstes novada pašvaldības administratīvo teritoriju 

un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju 

vai būvniecības akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē par būvniecības ieceres akceptu Krustpils novada Būvvaldē, ņemot vērā 



noslēgto funkciju deleģēšanas un finansēšanas līgumu ar Krustpils novada 

pašvaldību par Krustpils novada Būvvaldei deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izpildi Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 
II.   Nodevas likmes 

3. Nodevas likme, izziņas par jaunbūvi izsniegšana: 

3.1. Fiziskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 15,00 EUR; 

3.2. Juridiskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 30,00 EUR. 

 
III.  Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres 

akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņā ar 

Ministru kabineta  2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi ”, nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva (N) =  L x  k1 x k2, kur: 

4.1. L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmaksas, kas 

rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums); 

4.2. k1- būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju 

klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums); 

4.3. k2 – koeficients, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaunbūve, pārbūve, 

lietošanas maiņa, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana) (3.pielikums) 

5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros 

(maģistrālie un vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.), 

nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0,30 EUR, kur: 

5.1. mt- tekošo metru skaits. 

6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes 

ielas, gājēju ietves, piebrauktuves, utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu 

nosakāma pēc formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0,40 EUR, kur: 

6.1. mt- tekošo metru skaits. 

7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm  (dīķi, meliorācijas sistēmas 

elementi utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma šādā apmērā: 

7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0.1 ha  līdz 1 ha 

– 20,00 EUR;  

7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 1 ha līdz 10 ha 

– 50,00 EUR;  

7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 10 ha un vairāk 

– 100,00 EUR.  

 

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole 

8. Personām, kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai akceptē 

būvniecības ieceri, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, 

nodeva maksājama Ministru kabineta  2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 

“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 

15.1 un 23.punktā noteiktajā kārtībā.  

9. Nodeva maksājama Aknīstes novada pašvaldības budžetā. Nodevu administrē 

Krustpils novada pašvaldība, un tā iemaksājama Krustpils novada pašvaldības 

kasē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai jāpārskaita uz Krustpils novada 

pašvaldības norēķinu kontu: AS “SEB banka”, konts 

LV55UNLA0050014323075, kods: UNLALV2X; AS “Swedbank”, konts 

LV96HABA0001402054150, kods HABALV22, vai AS “Citadele”, konts 

LV09PARX0012599680001, kods: PARXLV22. 

10. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas: 



10.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski represētās personas un 

Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, ja viņi veic būvprojektēšanu 

un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu 

dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai) un 

būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m3 vai kopplatība 75 m2; 

10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par 

Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

11. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Krustpils novada 

Būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos 

noteiktās nodokļu administrācijas tiesības. Nodevu maksātāji ir fiziskas un 

juridiskas personas. 

12. Termiņā nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” 

paredzētajā kārtībā.  

13. Nodevu ieskaita Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta vispārējo 

ieņēmumu kontā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

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

novada domes informatīvā izdevumā "Aknīstes Novada Vēstis". 

15. Ar šo saistošo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē  Aknīstes novada 

pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošie noteikumi Nr.14 “Nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu Aknīstes novadā”. 

 

13.# 

Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumiem Nr.1052 

“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, sakarā ar to, ka ir veikta 

asfaltbetona seguma izbūve atsevišķos ceļu posmos, 17.05.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

Veikt izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā sekojošiem ceļu posmiem: 

1) Asares pagastā: 

A/c 2 - 31 Siliņi – Lāčupītes posmā no 0,00 km līdz 0,190 km (ceļa posma 

garums – 0,190 km, laukums – 808 m2); 

A/c 2 - 46 Rīti – Jaunozoli posmā no 0,033 km līdz 0,120 km (ceļa posma 

garums – 0,087 km, laukums – 392 m2); 

2) Gārsenes pagastā: 

A/c 3 - 23 Dimanti – Ēdnīca posmā no 0,060 km līdz 0,082 km (ceļa posma 

garums – 0,022 km, laukums – 88 m2); 

A/c 3 - 29 Skolas ceļi posmā no 0,00 km līdz 0,040 km (ceļa posma garums 

– 0,040 km, laukums – 160 m2). 

 

14.# 

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”, 10.05.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 



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

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar E.P., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības 

zemes gabala nomu 0,6165 ha platībā, kadastra Nr.56050010576. 
2. Iznomāt D.Č., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala 0,08 ha 

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

gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām. 

3. Iznomāt S.M., dzīv. /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 10,0 ha 

platībā, kadastra Nr.56250050061, un zemes gabalu 14,0 ha platībā, kadastra 

Nr.56250050070, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes 

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

lauksaimniecība. 

4. Atļaut SIA “nosaukums”, reģistrācijas numurs, adrese, slēgt apakšnomas 

līgumu ar K.D., /dzīvesvieta/, par zemes gabala nomu 9,8 ha platībā, kadastra 

Nr.56250010157, Aknīstes pagastā, uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 

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

5. Turpināt iznomāt VSIA “nosaukums”, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, 

zemes gabalu 0,8100 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070157, un 

noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

6. Atļaut J.G.,   /dzīvesvieta/, slēgt apakšnomas līgumu ar I.R., /dzīvesvieta/, par 

pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 8,3 ha  platībā ar kadastra  apzīmējumu Nr. 

56250070213. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

nepiedalās – 1 (A.Ielejs), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

7. Iznomāt L.I., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 3,0 ha platībā, 

kadastra Nr.56250010023, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 
 

15.# 

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

sadalīšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 10.05.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

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

Nr.56250020012, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56250020013 – 2,8 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt jaunu 

nosaukumu “Māliņu Mežs”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads. 

2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 



3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250020013 – 2,8 ha 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Pielikumā: zemes robežu plāna kopija. 
 

16.# 

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”, 10.05.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, G.Geida, 

V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

nepiedalās – 1 (A.Voitiške), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 825,00. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Ielejs, S.Pudāne, G.Geida, V.Čāmāne, 

I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 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 brīvpusdienas 100 % apmērā 50 PII “Bitīte” audzēkņiem 

01.06.2017. līdz 30.06.2017. 

 

17.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 

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

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

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

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

daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 10.05.2017. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt R.T. dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, īres 

līgumu slēdzot uz 3 mēnešiem. 

2. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Spodras – 12, Ancenē, Asares 

pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar S.V. 

 

18.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Skolas ielā 21 – 1, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai 

S.Pudāne 

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, 10.05.2017. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 



 Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo 

īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 21 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, un veikt dzīvokļa 

inventarizāciju, vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Aknīstes novada 

pašvaldības vārda. 

 

19.# 

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas lietošanas mērķa maiņu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.apakšpunktu, 18.punktu, 35.punktu, AS “Latvijas 

valsts meži” 20.04.2017. vēstuli Nr.7.1_2.03pr_260_17_420 “Par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu”, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

Noteikt AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5625 002 0075, jaunveidojamajai zemes vienības daļai ar kadastra 

apzīmējumu 5625 002 0075 8004, kopējo platību 558,85 ha, zemes lietošanas mērķi 

0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

20.# 

Par grozījumiem deleģējuma līgumā ar SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 

V.Dzene 

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 3.pants nosaka, ka vietējā 

pašvaldībām ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes, un tās 

izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī 

šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses.  

Likuma 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir organizēt iedzīvotajiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka šādu autonomo funkciju izpildi organizē un par 

to atbild pašvaldība.  

Likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu 

pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai. Pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums 

(turpmāk – VPIL).  

VPIL 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai (turpmāk - pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu 

deleģē ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 

ievērojot šī likuma 41.panta trešās daļas noteikumus. VPIL 45.panta trešā daļa nosaka, 

ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē 

deleģēšanas noteikumus.  

VPIL 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo 

pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem 

vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk – 

Kapitālsabiedrība) ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 

Aknīstes novada domei un kura dibināta 2004.gada 24.martā, kuras viens no mērķiem 

ir – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju). 



Kapitālsabiedrība sekmīgi veic statūtos noteikto darbību, nodrošinot nepārtrauktus, 

drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, kā arī 

Kapitālsabiedrības pamatdarbības attīstību, līdz ar to tai ir ievērojama pieredze šādu 

pakalpojumu sniegšanā, kā arī tajā strādā ūdenssaimniecības nozarē kvalificēti un 

pieredzējuši darbinieki. Kapitālsabiedrības īpašumā un rīcībā ir visi ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi un resursi, ūdenssaimniecības 

infrastruktūrā ir veikti ievērojami ieguldījumi, piesaistot Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzekļus. 

Objektīvi ir izveidojusies situācija, ka daļā Aknīstes novada (Aknīstes pilsēta, 

pagasts un Gārsenes pagasts) ūdenssaimniecības pakalpojumus jau sniedz SIA 

„Aknīstes Pakalpojumi”, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu, savukārt Asares pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus 

sniedz pašvaldība. Lai racionālāk, lietderīgāk un efektīvāk nodrošinātu vienotu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

ir nepieciešams paplašināt jau deleģēto autonomo funkciju Kapitālsabiedrībai, 

pievienojot tai ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu arī Asares pagastā. 

Kapitālsabiedrības darbība atbilst VPIL 88.panta pirmās daļas 1., 3., un 

5.punktā noteiktajiem gadījumiem. 

Ņemot vērā iepriekš̌ minēto, kā arī, lai nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un 

kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē Aknīstes novadā, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu, 7.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 

ceturto dalu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, 41.pantu, 42.pantu, 43.pantu, 

45.pantu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt deleģēšanas līguma grozījumu projektu ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 

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

pašvaldības autonomās funkcijas pārvaldes uzdevumu veikšanu ūdenssaimniecības 

jomā saskaņā ar deleģēšanas līguma grozījumiem (pielikumā) Aknīstes novada 

Asares pagastā: 

1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanā līdz padevei ūdensvada 

tīklā;  

1.2. ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem;  

1.3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;  

1.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.  

2. Domes lēmumu ar Deleģēšanas līguma grozījumiem pielikumā triju darba dienu 

laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas 

slēgt vienošanos par grozījumiem Deleģēšanas līgumā ar SIA „Aknīstes 

Pakalpojumi”. 

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam informāciju par deleģētajiem pārvaldes 

uzdevumiem, kā arī Deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no tā noslēgšanas 

dienas publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.akniste.lv.  

5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes izpilddirektoram.  

 

21.# 

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

sadalīšanu 

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, A.Ielejs, S.Pudāne, G.Geida, 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Aknīste”, īpašuma 

kadastra Nr.56250070169, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. Zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070199 – 0,2117 ha platībā un zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070166 – 0,2650 ha platībā piešķirt jaunu 

nosaukumu “Aerodroms 1”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070199 – 0,2117 

ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1000 – neapgūta ražošanas objektu 

apbūves zeme. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070166 – 0,2650 

ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1105 – atsevišķi nodalītas 

autostāvvietas. 

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070169 – 1,2171 ha platībā 

mainīt nosaukumu, piešķirot jaunu nosaukumu “Augšzemes”, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads.  

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070169 – 1,2171 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

6. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 
 

22.# 

Par precizēto darba algas stundas likmi projektā „Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.11 (prot.Nr.2) 

„Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā” īstenošanu” 3.7.punktu, 25.04.2017. Vienošanos par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.9.2.4.2/16/I/055 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 

Aknīstes novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.1 (prot.Nr.8) “Par Gārsenes pils 

pārvaldnieka iecelšanu”, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

Mainīt Aknīstes novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.11 (prot. Nr.2)  „Par 

projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” 

īstenošanu” 3.7.punktu un izteikt to sekojoši: 

“3.7. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – pamatdarba stundas likmes 

apmērā – 3,59 EUR.” 
 


