LATVIJAS REPUBLIKA

AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

SĒDES PROTOKOLS
2021.gada 27.janvārī
Aknīstē

Nr.1

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene
Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Normunds Zariņš,
Sandra Vārslavāne,
Skaidrīte Pudāne,
Viktors Žukovskis,
Santa Ašaka,
Ēriks Serafinovičs
Nepiedalās: Jānis Vanags, Inārs Čāmāns
Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 39
jautājumiem.
Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Ašaka, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 39 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2021.gadam
apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada decembrī.
3. Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 „Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības
budžeta plāns 2020.gadam” apstiprināšanu.
4. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2021. – 31.08.2021.
5. Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas noteikšanu no
01.01.2021. – 31.08.2021.

6. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2021. – 31.08.2021.
7. Par Ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2021.gadam.
8. Par saistošo noteikumu Nr.2/2021 „Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns
2021.gadam” apstiprināšanu.
9. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- vienistabas dzīvokļa
Augšzemes iela 8- 1, Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanas izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
10. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa
Augšzemes iela 8- 2, Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanas izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
11. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala
“Straumēni”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”- 5, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
organizēšanu elektroniskajā izsolē.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”- 6, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
organizēšanu elektroniskajā izsolē.
14. Par Aknīstes novada domes 2020.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.14/2020 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu.
15. Par Aknīstes vidusskolas materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas
komisijas sastāvu.
16. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu z/s “Rātes”.
17. Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai.
18. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Augšzeme ielā 41 – 1, Aknīstē, Aknīstes
novadā, iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai – muzeja ēkas ierīkošanai.
19. Par Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāna 2020.-2021.gadam
apstiprināšanu.
20. Par pašvaldības zemes nomu.
21. Par pašvaldības zemes nomu.
22. Par pašvaldības zemes nomu.
23. Par pašvaldības zemes nomu.
24. Par pašvaldības zemes nomu.
25. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
26. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
27. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
28. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
29. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
30. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu.
31. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu.
32. Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
33. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
34. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
35. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
36. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
37. Par saistošo noteikumu Nr.3/2021 “Kārtība, kādā mājsaimniecība atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā” apstiprināšanu.
38. Par saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Grozījumi Aknīstes novada domes
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu

pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
un audžuģimenēm Aknīstes novadā”” apstiprināšanu.
39. Par saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Grozījums Aknīstes novada domes
2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2020 „Aknīstes novada
pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību””
apstiprināšanu.
1.#
Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2021.gadam
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (S.Vārslavāne),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” ar 2021.gada
1.janvāri – 790.00 EUR mēnesī, t.sk.:
1) darba alga, t.sk. VSAOI – 593.00 EUR;
pakalpojumi – 11.00 EUR;
apkure –16.00 EUR;
elektroenerģija – 24.00 EUR;
ūdens u.c. enerģ.mat. – 11.00 EUR;
pārējie izdevumi – 7.00 EUR.
Kopā izmaksas – 662.00 EUR
2) mainīgās izmaksas:
medikamenti – 17.00 EUR;
higiēnas preces – 26.00 EUR;
ēdināšana – 85.00 EUR.
Kopā izmaksas – 128.00 EUR
2.#
Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta 2020.gada janvāra –
decembra ieņēmumus – 3874121.70 EUR un izdevumus – 3720962.29 EUR.
3.#
Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Aknīstes novada domes
27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Aknīstes novada pašvaldības
budžeta plāns 2020.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 20.01.2021.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.1/2021
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos
Nr.2/2020 „Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2021
„Grozījumi Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020
„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.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,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020
„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2020.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi

08.0.0.0
08.9.1.0
13.0.0.0

13.1.0.0
13.1.0.0
13.1.0.0.
13.2.2.0
13.2.2.0.

17.2.0.0

17.2.0.0

17.2.0.0

18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.4.

18.6.2.5.

1 75 74 46
35 65 79

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN
ĪPAŠUMA
Ieņēmumi no kredītsaistībām

21 70 10

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS)
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13 71 69

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

21 60 10

2 62 54
2 62 54

Grozījumi
EUR

Precizētais gada
plāns

560851.00

3 79 81 81.00

431462.00

2 18 89 08.00

431462.00

78 80 41.00

346427.00

56 34 37.00

346427.00

56 24 37.00

85035.00

22 22 04.00

1021.00

2 72 75.00

1021.00

2 72 75.00

2 62 54

1021.00

2 72 75.00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

10 39 13

84014.00

18 79 27.00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

10 39 13

84014.00

18 79 27.00

129389.00

1 55 83 77.00

V Transfertu ieņēmumi
17.0.0.0

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
3 23 73 30

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no
valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no
valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības,
spec. izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām

1 42 89 88
66 92

66 92

3890.00

3890.00

1 05 82.00

1 05 82.00

66 92

3890.00

1 05 82.00

66 92

3890.00

1 05 82.00

125499.00

1 46 87 95.00

125499.00

1 46 87 95.00

49 21 38

108023.00

60 01 61.00

27 21 02

98555.00

37 06 57.00

3 12 52

9468.00

4 07 20.00

1 34 32 96
1 34 32 96

18.6.3.0

18.6.3.0.5.
18.6.3.0.7.
18.6.3.1.9

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai"
projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
Projekts "Dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļu
izveide DI plāna īstenošanai"
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

18 05 68

17476.00

19 80 44.00

53 73

1240.00

66 13.00

1 50 22

1242.00

1 62 64.00

5 68 85

14994.00

7 18 79.00

3 23 73 30

560851.00

3 79 81 81.00

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

01.110

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
3 79 93 73

488327.00

Gada plāns ar
grozījumiem
EUR
4 28 77 00

43 45 94

3000.00

43 75 94

Grozījumi
EUR

06.200

Teritoriju attīstība

1 01 75 92

243310.00

1 26 09 02

09.219

Pamatizglītība, vidējā izglītība

72 80 75

9579.00

73 76 54

10.920

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības
pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība

74 41 20

232438.00

97 65 58

3 79 93 73

488327.00

4 28 77 00

1772.00

1 66 98 90

1000
1100
1110
1119
1150
1150
1200

1210
1210
2000
2200
2240

2241
2300
2310
2312
5000
5200
5230
5239
5250
5250
5300
5321

Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs

1 66 81 18
1 34 56 09
1 30 62 61
3 75 53
3 75 53
32 23 04

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu
radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās
Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu
radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)

Domes priekšsēdētāja

1240.00
1240.00
429.00
429.00
103.00

32 23 04
32 23 04
83 41 47
62 30 30
28 64 14

11 39 58
22 03 46

103.00
103.00

2 72 60
63 89 32
61 13 46
4 63 89
2 51 05
56 34 57
56 34 57
60 00

1 34 72 78
1 30 75 01
1 30 75 01
3 79 82
3 79 82
32 24 07

32 24 07
32 24 07

10367.00

84 45 14

8118.00

63 11 48

8118.00

29 45 32

8118.00
2249.00

6 06 26

Inventārs
Pamatkapitāla veidošana

1669.00

1 30 62 61

2249.00

12 20 76
22 25 95
6 28 75

2249.00

2 95 09

476188.00

1 11 51 20

473188.00

1 08 45 34

2351.00

4 87 40

2351.00

2 74 56

470837.00

1 03 42 94

470837.00

1 03 42 94

3000.00

90 00

60 00

3000.00

90 00

-3 79 93 73

488327.00

-4 28 77 00

V.Dzene

4.#
Par mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.01.2021. līdz 31.08.2021.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas
1. un 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu
Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
14.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 25144 EUR PII “Bitīte” bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2021. līdz 31.08.2021.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 246896 EUR Aknīstes vidusskolas
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2021. līdz 31.08.2021.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 12007 EUR pašvaldības izglītības iestādēs
interešu izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.01.2021. līdz 31.08.2021.sekojoši:
3.1. Aknīstes vidusskolai 5472 EUR.
3.2. Aknīstes bērnu un jauniešu centram 6535 EUR.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
5.#
Par Aknīstes vidusskolas direktores mēneša darba algas noteikšanu no
01.01.2021. – 31.08.2021.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 6.punkta 1.pielikuma 3.tabulu, 9.punkta 9.1.apakšpunktu,
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, Finanšu komitejas 20.01.2021.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes vidusskolas direktorei mēneša darba algu no 01.01.2021. līdz
31.08.2021. – 1500.00 EUR.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
6.#
Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2021. – 31.08.2021.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini

par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9, 10.punktu, Finanšu komitejas
20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības
iestādēs no 01.01.2021. – 31.08.2021.:
Aknīstes vidusskolā – 74.21 EUR;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 285.69 EUR.
Izdevumu tāmes:

pielikumā.

Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2021.gadā (pēc 2020.gada naudas plūsmas) no 01.01.2021.
Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”

Izdevumu klasifikācijas kodu nosaukums

Kods
1100

Aknīstes
vidusskola
82647

PII
“Bitīte”
162345

Atalgojums (izņemot valsts budžeta finansēto un EKK

1200

22375

42279

2100

27

85

2200

58003

65486

2300

24659

10805

2400
5233

197

116

187908

281116

211
74.21

82
285.69

1148, 1170)

Darba devēja VSAOI (izņemot valsts budžeta
finansēto un 1148, 1170 EKK atlīdzībai)

Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot
EKK 2120)

Pakalpojumi (izņemot EKK 2233, 2262, 2270,
kapitālo remontu)

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un
inventārs (izņemot EKK 2322, 2363, 2380, 2390, valsts
budžeta finansēto EKK 2370)

Periodika
Bibliotēkas krājumi (izņemot valsts budžeta
finansēto)

Uzturēšanas izdevumi kopā (EUR)
Audzēkņu skaits uz 2021.gada 1.janvāri
Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī (EUR)

7.#
Par Ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2021.gadam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas
kārtība”, Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikumu (apstiprināts domes sēdē
22.02.2017., prot.Nr.4, 5.#), Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda mērķdotācijas 131324 EUR
sadalījumu 2021.gadam:
2021.g. LVC iedalītās mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem
sadalījums starp Aknīstes novada pagastiem

Tabula 1
Sadalījums %
Aknīste
Asare
Gārsene
Kredīta atmaksa
Kopā

58.45
23.90
17.65
100

SM piešķirtā mērķdotācija
2020.g.( EUR)
50388.58
20603.71
15215.71
45116
131324

2021.g.pagastiem pieejamie CIF līdzekļi, ievērtējot līdzekļu atlikumus no 2020.g.

Aknīste
Asare
Gārsene
Pavisam
kopā

Tabula 2
Pieejamie sadalītie CIF līdzekļi 2021.g.(EUR),
t.sk.:
CIF
Korekcija
CIF
mērķdotā - (par a/c 2-5
līdzekļu
cija
un 3-1
atlikums
Kopā
2021.g.
uzturēšanu)
uz
+(-)
31.12.2020
57543.84
+520
27851.52
85915.36
17000.22
- 458
4543.33
21085.55
11663.94
- 62
5286.00
16887.94
86208
0
37680.85
123888.85

8.#
Par saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns
2021.gadam” apstiprināšanu
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 budžetu un finanšu vadību, Finanšu komitejas 20.01.2021.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2021
„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2021.gadam”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2021
„Aknīstes novada pašvaldības budžeta plāns 2021.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 2021.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību

1. Atlikums uz 2021.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības budžetā – EUR
640832.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu par EUR
2570338.
Klasifikācijas
kods

01.0.0.0
01.1.0.0
01.1.1.0
01.1.1.2.
04.0.0.0
04.1.0.0
04.1.1.0
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.0
04.1.2.1.
04.1.2.2.
5.0.0.0
5.5.0.0
5.5.3.1.
08.0.0.0
08.3.0.0
08.3.9.0.
09.0.0.0
09.4.0.0
09.4.2.0
09.4.2.0.
09.5.0.0
09.5.1.4.
10.0.0.0
10.1.0.0
10.1.4.0
10.1.4.0.
13.0.0.0

13.1.0.0
13.1.0.0
13.1.0.0.
13.2.0.0
13.2.1.0.
18.0.0.0

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem
ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
IV Nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla
izmantošanas)
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla
izmantošanas)
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu
bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
Pašvaldību nodevas
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 57 03 38
1 37 88 85
1 35 09 85
1 33 59 85
1 20 54 51
1 20 54 51
1 20 54 51
1 20 54 51
13 05 34
13 05 34
12 50 34
12 10 34
40 00
55 00
50 00
5 00
1 50 00
1 50 00
1 50 00
27 900
8 00
8 00
8 00
40 00
12 00
12 00
12 00
28 00
28 00
1 00
1 00
1 00
1 00
2 30 00

1 30 00
1 30 00
1 30 00
1 00 00
1 00 00
1 13 40 28
1 05 50 28

21.4.9.9.

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Dotācija 1. ,2., 3. un 4. klases brīvpusdienām
Mērķdotācijas mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās izglītības, spec. izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pers. ar invaliditāti
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par telpu īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

F402020
F402020

Aizņēmumi no Valsts kases
Aizņēmumi no Valsts kases

18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.1.
18.6.2.2.
18.6.2.3.
18.6.2.4.

18.6.2.5.

18.6.2.7.
18.6.2.9.
18.6.3.0
18.6.3.0
18.6.4.0
18.6.4.0.
19.0.0.0
19.2.0.0
19.2.0.0.
19.2.1.0.
19.2.3.0.
21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.5.0
21.3.5.2.
21.3.7.0
21.3.7.9.
21.3.8.0
21.3.8.1.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.0
21.3.9.1.
21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
21.4.0.0

1 05 50 28
46 56 77
99 00
54 83
13 13 23
25 89 03

2 51 44

80 00
2 69 24
11 20
11 20
58 82 31
58 82 31
7 90 00
7 90 00
7 90 00
6 50 00
1 40 00
5 74 25
5 74 25
5 44 25
10 00
10 00
75
75
3 37 50
1 27 50
1 50 00
60 00
1 96 00
30 00
30 00
1 20 00
16 00
30 00
30 00
38 19 57
38 19 57

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu par
EUR 3409112.
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
3 40 91 12

01.110
06.200
08.210
08.230
08.290
09.110
09.219
09.510
10.920
1000
1100
1110
1119
1148
1148
1150
1150
1200
1210
1210
2000
2100
2111
2112
2121
2200
2210
2210
2220
2221
2222
2223
2224
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2246

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Teritoriju attīstība
Bibliotēkas
Kultūras centri, nami, klubi
Tūrisms
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Dienas nauda ārvalstu komandējumiem
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un
teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana
Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba
ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem
Bankas komisija, pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

43 93 70
1 00 89 43
8 05 25
19 09 24
6 76 38
30 76 43
58 61 02
6 07 19
66 72 48
3 40 91 12
1 62 83 43
1 31 68 05
1 27 86 90
1 27 86 90
20 00
20 00
3 61 15
3 61 15
31 15 38
31 15 38
31 15 38
66 64 68
17 43
5 83
11 20
40
49 04 16
59 20
59 20
13 37 35
4 82 00
73 45
6 98 50
80 40
3 00
10 40 72
62 80
34 88
2 24 00
43 80
71 30
1 00
6 02 94
20 76 84
4 32 90
2 49 00
1 02 16
3 53 49
9 02 07

2247
2250
2251
2260
2261
2262
2263
2264
2280
2280
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2321
2322
2340
2341
2350
2350
2360
2361
2363
2370
2370
2390
2390
2400
2400
4300
4311
5000
5100
5130
5200
5210
5219
5230
5233
5238
5239
5250
5250
5269
5269
5300
5300
6000
6200
6240
6242

Apdrošināšanas izdevumi
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Transportlīdzekļu noma
Zemes noma
Iekārtu un inventāra īre un noma
Maksājumi par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem
Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Ēdināšanas izdevumi
Mācību līdzekļi un materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Pārējās preces
Pārējās preces
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi periodikas iegādei
Pārējie procentu maksājumi
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie aktīvi
Pārējie nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Zeme un būves
Pārējais nekustamais īpašums
Pārējie pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Bioloģiskie aktīvi
Bioloģiskie aktīvi
Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu
Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts nodarbinātības pabalsti naudā
Bezdarbnieka stipendija

37 22
1 67 64
1 67 64
1 54 73
27 00
71 02
3 00
53 71
67 68
67 68
17 16 99
4 78 04
1 08 11
2 25 45
1 44 48
5 60 70
1 19 50
4 41 20
8 10
8 10
3 60 75
3 60 75
2 14 33
38 70
1 75 63
80 07
80 07
15 00
15 00
26 10
26 10
10 09
10 09
69 41 33
28 80
28 80
68 82 53
58 53
58 53
1 60 77
67 87
23 00
69 90
66 37 03
66 37 03
26 20
26 20
30 00
30 00
31 06 85
7 54 35
1 00 00
1 00 00

6250
6252
6254
6255
6259
6260
6260
6270
6270
6290
6291
6299
6400
6410
6419
6420
6423
7000
7200
7210
7210
F4020201
F4020201

Pašvaldību sociālā palīdzība naudā
Pabalsti veselības aprūpei
Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijās
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Valsts budžeta maksājumi iedzīvotājiem
Stipendijas
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi
iedzīvotājiem naudā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijās
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām
pašvaldībām
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi

1 76 08
40 00
10 00
1 22 08
4 00
1 30 00
1 30 00
2 50 00
2 50 00
98 27
22 50
75 77
23 52 50
17 58 00
17 58 00
5 94 50
5 94 50
10 84 74
10 84 74
10 84 74
10 84 74
17 38 23
17 38 23

4. Plānotais atlikums uz 2021.gada 31.decembri – EUR 9983.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

9.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- vienistabas dzīvokļa
Augšzemes iela 8- 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
ņemot vērā 05.01.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 5.janvāra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds,
personas kods/, par nekustamā īpašuma - vienistabas dzīvokļa Augšzemes iela
8 - 1, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību
25,5 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 255/2415
domājamās daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi 56050010259001,
56050010259002 un zemes, kadastra apzīmējums 56050010259, izsoles

uzvarētāju, kura ir nosolījusi augstāko cenu, kas sastāda 491.00 EUR (četri simti
deviņdesmit viens euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Tautsaimniecības budžetā.
10.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa
Augšzemes iela 8- 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
ņemot vērā 05.01.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 5.janvāra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds,
personas kods/, par nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa Augšzemes iela 8
- 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56059000034, ar kopējo platību 34
m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 340/2415 domājamās
daļas no būvēm, kadastra apzīmējumi 56050010259001, 56050010259002 un
zemes, kadastra apzīmējums 56050010259, izsoles uzvarētāju, kura ir nosolījusi
augstāko cenu, kas sastāda 541.00 EUR (pieci simti četrdesmit viens euro 00
centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.
3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Tautsaimniecības budžetā.
11.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala
“Straumēni”, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
ņemot vērā 05.01.2021. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 5.janvāra izsoles rezultātus, nosakot /Vārds, uzvārds,
personas kods/, par nekustamā īpašuma “Straumēni”, Gārsene, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56620010108, ar kopējo platību 0,7 ha,
izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda 1761.00 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit viens euro 00 centi).
2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma
līgumu izsoles uzvarētājam.

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Gārsenes pagasta pārvaldes budžetā.
12.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”- 5, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
organizēšanu elektroniskajā izsolē
Aknīstes novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums - divistabu dzīvoklis
“Navicki”- 5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000004, ar kopējo
platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501
domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001, un
zemes, kadastra apzīmējums 56250040294.
2016.gadā Aknīstes novada dome vairākkārt ir rīkojusi nekustamā īpašuma
Navicki -5, Aknīstes, Aknīstes novads izsoles, kurām nebija rezultāta.
Aknīstes novada dome 2020.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.323
(15,6#) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”- 6,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.”
2020.gada 21.decembra nekustamā īpašuma “Navicki”- 5, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000004 dalībai izsolē nepieteicās neviens
pretendents. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmā daļa
noteic, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu [...], izsole ar augšupejošu
soli atzīstama par nenotikušu.
Mantas atsavināšanas komisija ierosina rīkot nekustamā īpašuma izsoli
elektronisko izsoļu vietnē, kā izsoles sākuma cenu noteikt 300.00 EUR (trīs simti euro
00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”- 5, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000004, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī
pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 408/3501 domājamās daļas no
dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001, un zemes, kadastra
apzīmējums 56250040294, izsoli par nenotikušu.
2. Atsavināt, pārdodot elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo
īpašumu “Navicki”- 5, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56259000004, nosakot otrās izsoles sākumcenu – 300.00 EUR (trīs simti
euro 00 centi).
3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli, izstrādāt
izsoles
noteikumus,
reģistrēties
elektronisko
izsoļu
vietnē:
https://izsoles.ta.gov.lv.
13.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma- divistabu dzīvokļa “Navicki”- 6, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
organizēšanu elektroniskajā izsolē

Aknīstes novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums- divistabu dzīvoklis
“Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000006, ar kopējo
platību 46,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501
domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001, un
zemes, kadastra apzīmējums 56250040294.
2016.gadā Aknīstes novada dome vairākkārt ir rīkojusi nekustamā īpašuma
Navicki -6, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, izsoles, kurām nebija rezultāta.
Aknīstes novada dome 2020.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.324 (15,7#) “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.”
2020.gada 21.decembra nekustamā īpašuma “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000006 dalībai izsolē nepieteicās neviens
pretendents. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmā daļa
noteic, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu [...], izsole ar augšupejošu
soli atzīstama par nenotikušu.
Mantas atsavināšanas komisija ierosina rīkot nekustamā īpašuma izsoli
elektronisko izsoļu vietnē, kā izsoles sākuma cenu noteikt EUR 340 (trīs simti
četrdesmit euro 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,
Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī
pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās daļas no
dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 56250040294001, un zemes, kadastra
apzīmējums 56250040294, izsoli par nenotikušu.
2. Atsavināt, pārdodot elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo
īpašumu “Navicki”- 6, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56259000006, ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma
piederošā kopīpašuma 462/3501 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, kadastra
apzīmējums 56250040294001, un zemes, kadastra apzīmējums 56250040294,
nosakot otrās izsoles sākumcenu 340.00 EUR (trīs simti četrdesmit euro 00
centi).
3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli, izstrādāt
izsoles
noteikumus,
reģistrēties
elektronisko
izsoļu
vietnē:
https://izsoles.ta.gov.lv.
14.#
Par Aknīstes novada domes 2020.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.14/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Aknīstes novada administratīvajā teritorijā”” precizēšanu
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
atzinumu “Par Aknīstes novada domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes
novada administratīvajā teritorijā” un ņemot vērā VARAM norādīto, pamatojoties uz

likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, pašvaldības dome piekrīt atzinumam
pilnībā, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes 2020.gada 22.decembra saistošos noteikumus
Nr.14/2020 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Aknīstes novada administratīvajā teritorijā””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 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.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2020
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra saistošajos noteikumos
Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā
teritorijā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā:
“43. Par noteikumu minēto prasību pārkāpumiem fiziskās personas var tikt
administratīvi sodītas līdz 30 naudas soda vienībām, bet juridiskās personas –
līdz 70 naudas soda vienībām.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
“44. Noteikumu izpildi kontrolēt un piemērot administratīvos sodus ir tiesīgas
Aknīstes novada pašvaldības policijas amatpersonas un Aknīstes novada domes
Administratīvā komisija.“
3. Svītrot 44.1.apakšpunktu.
4. Svītrot 44.2.apakšpunktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā:
“45. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par
atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.”
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

15.#
Par Aknīstes vidusskolas materiālu un mazvērtīga inventāra norakstīšanas
komisijas sastāvu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Aknīstes vidusskolas materiālu un mazvērtīgā inventāra
norakstīšanas komisiju šādā sastāvā: Santa Žagariņa, Līga Mažeika, Elga Miķēna.
16.#
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu z/s “Rātes”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
18.punktu, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu, Finanšu komitejas
20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Telpu nomas līgumu ar z/s “Rātes” īpašnieci par telpu nomu Gārsenes
pilī, adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, līdz 2026.gada
30.aprīlim. Nomas maksa – 45.54 EUR + PVN/mēnesī.
17.#
Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Ancenē, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai
Nekustamais īpašums “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr. 56440050257, sastāv no skolas ēkas 1008,3 m2 platībā un palīgēkas, un
zemes gabala 1.3 ha platībā, reģistrēts Asares pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000084757 uz Aknīstes novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar 2018.gada 30.jūlija sertificēta vērtētāja atzinumu par nekustamo
īpašumu “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56440050257, īpašuma aprēķinātā tirgus vērtība ir 13 500.00 euro.
Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2021.gada 21.decembrī komisijas
sēdē, izvērtējot pašvaldības īpašuma lietderību, ņemot vērā sertificēta vērtētāja
sagatavoto novērtējumu, nolēma virzīt izskatīšanai lēmuma projektu par pašvaldības
nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, kas atrodas “Cīrulīši”, Asares pagastā,
Ancenē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56440050257.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās
daļas otro teikumu, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita
institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas
manta. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - bijušo skolu “Cīrulīši”, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr.56440050257, kas sastāv no skolas ēkas 1008,3 m2 platībā,
palīgēkas un zemes gabala 1.3 ha platībā.
2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.

18.#
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Augšzemes ielā 41-1, Aknīstē, Aknīstes
novadā, iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai - muzeja ēkas ierīkošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu,
sertificēta vērtētāja I.Šapkina atzinumu, Finanšu komitejas 20.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (V.Žukovskis),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Iegādāties nekustamo īpašumu - dzīvokli Augšzemes ielā 41-1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56059006526, no /Vārds, uzvārds, personas kods/ par
summu 2750.00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi).
19.#
Par Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāna 2020.-2021.gadam
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 3.punktu,
Aknīstes novada domes 28.10.2020. lēmumu Nr.331 “Par Jēkabpils novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.15, 14.#), Aknīstes
novada pašvaldības budžeta plānu 2021.gadam, Finanšu komitejas 20.01.2021.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plānu 2020.-2021.gadam.
20.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 53. punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1pantu, Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes
novadā”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt /Vārds, uzvārds/ daļu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
56620030348 “Dobes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 0.05 ha platībā uz
laiku - 6 gadi, līdz 2026.gada 31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
10.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
21.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 53. punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1pantu, Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem

Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes
novadā”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt /Vārds, uzvārds/ daļu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
56620030348 “Dobes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 0.05 ha platībā uz
laiku - 6 gadi, līdz 2026.gada 31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
10.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
22.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 53. punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1pantu, Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes
novadā”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt /Vārds, uzvārds/ daļu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
56620030182 “Sporta laukums”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 0.05 ha
platībā uz laiku - 6 gadi, līdz 2026.gada 31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
10.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
23.#
Par pašvaldības zemes nomu
Pamatojoties Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 53. punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1pantu, Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2019 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Aknīstes
novadā”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt /Vārds, uzvārds/ daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
56620030280 “Krejotava”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 0.04 ha platībā
uz laiku - 6 gadi, līdz 2026.gada 31.decembrim sakņu dārza vajadzībām.
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
7.00 EUR apmērā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
24.#
Par pašvaldības zemes nomu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, adrese/ par pašvaldībai
piekrītošajiem zemes gabaliem Aknīstes pagastā ar nosaukumu „Freimaņi”,
kadastra apzīmējumu 56250090026 - 2.1 ha platībā un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 56250090029 - 4.7 ha platībā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikta
zemes nomas maksa - 0,5% no kadastrālās vērtības. Papildus Nomas maksai
Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN).
25.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5. un
7.punktiem, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds/ noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56620030247 – 1.75 ha platībā
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku - 6 gadi, zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101).
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Papildus nomas
maksai Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN).
26.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5. un 7.
punktiem, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds/ noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56620030367 – 0.7 ha platībā un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56620030366 - 0.5 ha platībā Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku - 6 gadi, zemes lietošanas mērķis –
lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101).

2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Papildus nomas
maksai Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN).
27.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5. un 7.
punktiem, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar /Vārds, uzvārds/ noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56440050102 - 1.0 ha platībā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56440050248 - 2.0 ha platībā un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56440050353 - 3.5 ha platībā Asares pagastā,
Aknīstes novadā, iznomāšanu uz laiku 6 gadi, zemes lietošanas mērķis –
lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101).
2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Papildus nomas
maksai Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN).
28.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, adrese/, par daļu no
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Aknīstes pagastā ar nosaukumu “Upenāji”,
kadastra apzīmējumu 56250050068 – 7.5 ha platībā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikta
zemes nomas maksa 60.00 EUR par vienu ha gadā saskaņā ar cenrādi. Papildus
Nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli
(PVN).
29.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, adrese/ par pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Aknīstes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums
56250090024, ar nosaukumu „Austrumi”, 2.7 ha platībā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikta zemes nomas
maksa - 0,5% no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā
Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (PVN).
30.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds, uzvārds, adrese/ par
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Aknīstes pagastā ar kadastra apzīmējumu
56250040325 - 2.5 ha kopplatībā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikta
zemes nomas maksa 60.00 EUR par vienu ha gadā saskaņā ar cenrādi. Papildus
Nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli
(PVN).
31.#
Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018 noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas tiesības /Vārds, uzvārds, adrese/ uz pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu Aknīstes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56050010355 - 0.2002 ha
kopplatībā.
32.#
Par pašvaldības zemes gabala nodošanu atsavināšanai
Aknīstes novada pašvaldība ir izskatījusi /Vārds, uzvārds, adrese/ 2020.gada
23.decembra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010043,
Aknīstes pilsētā, platībā 0.9600 ha nodošanu atsavināšanai.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56050010043, Aknīstes pilsētā, 0.9600 ha
platībā piekrīt Aknīstes novada pašvaldībai;
2) uz zemes gabala atrodas nomniekam piederoša būve.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
21.panta trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro
daļu,10 panta otro daļu,44.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komitejas 13.01.2021.
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56050010043,
Aknīstes pilsētā, 0.9600 ha platībā.
2. Uzdot atsavināšanas komisijai uzsākt zemes atsavināšanas procedūru.
33.#
Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2022., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Radžupes ielā 5 – 9, Aknīstē, Aknīstes novadā.
34.#
Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.12.2021., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli Augšzemes ielā 7 – 3, Aknīstē, Aknīstes novadā.
35.#
Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.01.2022., kas noslēgts
ar /Vārds, uzvārds/ par dzīvokli “Kraujas 1”- 7, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā.
36.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.pantu,
19.pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /Vārds, uzvārds/ dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 3, Aknīstē, Aknīstes
novadā, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 30.04.2021.
37.#
Par saistošo noteikumu Nr.3/2021 “Kārtība, kādā mājsaimniecība atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

14.panta sesto daļu, Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma” 33.panta trešo
daļu, 36.panta sesto daļu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu”, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2021.
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.3/2021 “Kārtība,
kādā mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2021
„Kārtība, kādā mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu,
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 33.panta trešo daļu,
36.panta sesto daļu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra Saistošie noteikumi
Nr.3/2021 "Kārtība, kādā mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā
stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kura sastāv no vairākām
personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kurām ir kopīgi izdevumi
pamatvajadzību nodrošināšanai, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi
(turpmāk – mājsaimniecība), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā
novērtējami mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz
Noteikumu 3.punktā noteikto ienākumu līmeni un mājsaimniecības ienākumi
un materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020.
noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un ja:
2.1. persona neatrodas ieslodzījuma vietā (izņemot atklāto cietumu);
2.2. persona neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā;
2.3. persona neatrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ja persona
ilgāk par kalendāra mēnesi neatrodas sociālās rehabilitācijas institūcijā
ar izmitināšanu vai saņem ārstniecības pakalpojumu stacionārā, kura
pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības
budžeta.
3. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis
nepārsniedz 360,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un
252 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana
Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības
personām iesniedz Sociālajā dienestā:
4.1. iesniegumu, kuru parakstījušas pilngadīgas personas (Pielikums Nr.1);
4.2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim
kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
4.3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (Pielikums Nr.5) par
pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās
darbības veicēju mājsaimniecībā;
4.4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu
sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra
mēnešiem;
4.5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus šo
noteikumu Pielikuma Nr.3 2.2.apakšpunktā norādītos ienākumus un
saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms šo
noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
4.6. citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma piešķiršanai par
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Parakstot 4.1.apakšpunktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa
mājsaimniecības pilngadīgās personas dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības
un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par mājsaimniecību.
Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, Sociālais dienests sadarbībā ar
iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu
deklarāciju (Pielikums Nr.3), izmantojot valsts un pašvaldības informācijas
sistēmās esošos datus un šo noteikumu 4.punktā minētajos dokumentos iekļautās
ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās
deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu,
izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību
pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).
Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamās ziņas par mājsaimniecību vai pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas
apliecinošus dokumentus un apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā, sastādot
apsekošanas aktu (Pielikums Nr.4)
Sociālā dienesta speciālisti ir tiesīgi veikt mājsaimniecības apsekošanu bez
iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.
Dienests var atteikt maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu, ja:
9.1. mājsaimniecībā esošās personas sniegušas nepatiesas vai nepilnīgas
ziņas, atteikušās sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem
apstākļiem, kas raksturo mājsaimniecības spēju nodrošināt
pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas
risināšanai;
9.2. mājsaimniecībā esošās personas atsakās vai nenodrošina dzīves
apstākļu novērtēšanu dzīvesvietā;
9.3. nav iespējams noskaidrot mājsaimniecības patieso dzīvesvietu,
mājsaimniecības sastāvu;
9.4. persona ir noslēgusi uztura līgumu, kura ietvaros sniegtā uztura apjoms
un palīdzība nodrošina pamatvajadzības likumā noteikto minimālo
sliekšņu līmenī;
9.5. ja kāda no mājsaimniecībā dzīvojošām personām sešu mēnešu periodā
pirms 4.1.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas ir pārdevusi,
uzdāvinājusi nekustamo īpašumu citai personai, izņemot vienīgo
mājokli.
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10. Par ienākumiem neuzskata:
10.1. ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta;
10.2. bērna invalīda kopšanas pabalstu;
10.3. pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
10.4. pabalstu par asistenta izmantošanu;
10.5. pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram
apgrūtināta pārvietošanās;
10.6. pabalstu par celiakiju slimam bērnam;
10.7. pabalstu bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā;
10.8. sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
10.9. studējošā kredītu;
10.10. stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša
darba algas apmēram;
10.11. bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai
pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram;
10.12. personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos
nodarbinātības pasākumos.
11. Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata:
11.1. Mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu
deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga
saimniecība ar iesniedzēju un nepieciešamo mājokļa kustamo mantu,
darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu;
11.2. sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne
vairāk kā vienu vienību mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni,
ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā;
11.3. zemes īpašumus līdz pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā arī šim
nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas;
11.4. kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas
kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas
atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas
procesā vai no kā 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās
darbības apturēšanas dēļ;
11.5. bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu, kā arī naudas
līdzekļu
uzkrājumu
mājsaimniecībai
maznodrošinātas
mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā.
12. Personām darbspējīgā vecumā, kuras vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus,
izņemot pabalstu krīzes situācijā, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties
Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka vai darba meklētāja
pienākumus, izņemot personas:
12.1. ar I un II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma
pensijas saņēmējs;
12.2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna
vecākiem bērna kopšanas laikā vai cita persona mājsaimniecībā, kura
nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu;
12.3. viens no bērna ar invaliditāti vecākiem;, ja bērns nesaņem piemērotus
aprūpes pakalpojumus;
12.4. personai vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē
pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības
iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.
13. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas
pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības
statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

14. Ja mājsaimniecība atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, dienests
izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības
statusam. Mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā
pieņemts lēmums par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu.
15. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem
mēnešiem:
15.1. ja mājsaimniecībā ir darbspējīga persona, tad uz 3 mēnešiem;
15.2. ja mājsaimniecībā nav nevienas darbspējīgas personas, tad uz 6
mēnešiem.
16. Mājsaimniecībai ir pienākums informēt dienestu par izmaiņām mājsaimniecības
sastāvā, mājsaimniecības materiālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu
ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17. Dienesta lēmumu
par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas
mājsaimniecības statusam (Pielikums Nr.2), par atteikumu piešķirt
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai par piešķirtā maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
18. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
19. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā”.
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”.
Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Dzene

38.#
Par saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Aknīstes novadā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 21.04.2008.noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”, izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2021. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2021
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes
novadā””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2021
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 21.04.2008.noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu

ar Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.”
2. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā” šādus
grozījumus:
2.1. Svītrot 6.2.apakšpunktu un papildināt 6.punktu ar 6.3. un
6.4.apakšpunktiem un izteikt šādā redakcijā:
“6.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir 218,00 euro
mēnesī;
”6.4. personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no invaliditātes
grupas, ir 327,00 euro.”
2.2. 7.2.apakšpunktā skaitli “250.00” aizstāt ar skaitli “820,05”.
2.3. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā un 8.2.apakšpunktu papildināt ar
8.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.2. pabalsts ir 109,00 euro mēnesī;
“8.2.1 personām ar invaliditāti, neatkarīgi no invaliditātes grupas, ir 163,00
euro.”
2.4. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.3. pabalsta bērna uzturam apmērs ir 250,00 euro (no piedzimšanas līdz 7
gadu vecuma sasniegšanai), 300,00 euro (no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai ) mēnesī;”
2.5.10.3.apakšpunktā skaitli “115” aizstāt ar skaitli “250,00”.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

39.#
Par saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Grozījums Aknīstes novada domes 2020.gada
29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2020 „Aknīstes novada pašvaldības
atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
24.panta otro daļu, 37.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, S.Ašaka, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2021
“Grozījums Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.5/2020 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2021
„Grozījums Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.5/020 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta
1.apakšpunktu, Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu
Izdarīt Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.5/2020 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19
izplatību” šādu grozījumu:
Papildināt 11.punktu ar 112.punktu šādā redakcijā:
“112. Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 25.01.2021. līdz attālināto
mācību atcelšanai piešķirt brīvpusdienas 1.-4.klašu skolēniem, kuri deklarēti
Aknīstes novada teritorijā, piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1.65
euro apmērā vienam izglītojamam.”
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

