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 22.februārī
Aknīstē

Nr.4

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par noslēgtajiem līgumiem. (V.Dzene)
2. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī. (M.Nastaja)
3. Par saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam””apstiprināšanu. (M.Nastaja)
4. Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2017.gadam. (V.Dzene)
5. Par Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikuma apstiprināšanu. (V.Dzene)
6. Par ziedojumu un dāvinājumu atlikumu uz 01.01.2017. (M.Nastaja)
7. Par saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2017.gadam” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
8. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2017.gadam
apstiprināšanu. (V.Dzene)
9. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
10. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ieviešanā. (V.Dzene)
11. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
biedrības Lauku partnerība “Sēlija” atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 2.kārtā. (V.Dzene)
12. Par projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates
objekts Aknīstē” realizēšanu. (V.Dzene)
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas 1”-6, Kraujas, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
14. Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 17, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu
un nosacītās summas apstiprināšanu. (V.Dzene)
15. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu SIA “Silupe”. (V.Dzene)
16. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
17. Par nekustamā īpašuma “Ābelītes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)
18. Par nekustamā īpašuma “Ozolnieki”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)

19. Par ēku būves veidu. (A.Ielejs)
20. Par nedzīvojamo telpu nomu IU “Sūknis”. (A.Ielejs)
21. Par telpu nomu no VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”. (A.Ielejs)
22. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (V.Dzene)
23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (V.Dzene)
24. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. (V.Dzene)
25. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma amatu sarakstā. (J.Gavars)
Izpilddirektora ziņojums.
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Aivars Ielejs,
Andris Zībergs,
Ināra Lunģe,
Valentīna Čāmāne,
Guntars Geida,
Aija Voitiške,
Jānis Vanags
Nepiedalās: Skaidrīte Pudāne
Pašvaldības darbinieki:
M.Nastaja – finansiste,
J.Gavars – izpilddirektors,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
I.Cālīte – telpiskās attīstības plānotāja,
L.Līduma – projektu koordinatore
Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina izņemt no darba kārtības 15. un
21.jautājumu, jo tie atkārtoti jāizskata komitejās.
Deputātiem iebildumu nav.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, A.Voitiške,
J.Vanags, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 23 jautājumiem.
1.#
Par noslēgtajiem līgumiem
V.Dzene
1. 16.01.2017. līgums ar D.V., /adrese/, par neatkarīga speciālista – psihologa
atzinuma sagatavošanu. Līguma summa - 30,00 EUR par katra atzinuma
sagatavošanu un 15,00 EUR par vienas 45 minūšu garas konsultācijas sniegšanu
vienai personai.
2. 17.01.2017. līgums ar individuālā darba veicēju I.V., /adrese/, par būves
tahnisko apsekošanu objektam “Kalnagāršas” (bijušajai noliktavas ēkai),
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Līguma summa 375,00 EUR.
3. 23.01.2017. līgums ar SIA “Auto Welle”, reģ.Nr.51503066191, juridiskā
adrese: 18.novembra iela 68B, Daugavpils, par specializētā autotransporta

Volkswagen Crafter iegādi Aknīstes novada vajadzībām. Līguma summa
50063,00 EUR.
4. 02.01.2017. līgums ar Zemgales plānošanas reģionu, reģ.Nr.90002182529,
juridiskā adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, par pašvaldības dotācijas piešķiršanu
Zemgales plānošanas reģionam 2017.gadā. Līguma summa 1450,00 EUR.
5. 11.01.2017. līgums ar G.K., /adrese/, par mūzikas pakalpojumu Gārsenes
kultūras namā 13.01.2017. Līguma summa 400,00 EUR.
6. 17.01.2017. pakalpojuma līgums ar Jēkabpils novada pašvaldību,
reģ.Nr.90009116789, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, par Jēkabpils
novada pašvaldības Kalna kultūras nama amatierteātra G.Drezovas lugas
“Kāzas Bazūnēs” izrādi Asares kultūras namā 22.01.2017. Līguma summa
50,00 EUR.
7. 01.02.2017. nomas līgums ar biedrību “Kultūrpunkts”, reģ.Nr.50008166291,
juridiskā adrese: Blaumaņa iela 6 – 8A, Rīga, par mākslas filmas “Svingeri”
izrādīšanu 14.02.2017. Aknīstes novada domes zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē.
Biļetes cena 2,00 EUR.
8. 01.02.2017. līgums ar SIA “Siliņi”, reģ.Nr.45404002459, juridiskā adrese:
Kalēju 1, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, par autoceļu un ielu
uzturēšanas darbu veikšanu ziemas periodā Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Līguma cena 11,00 EUR (bez PVN) par 1 pārgājiena km.
9. 02.01.2017. patapinājuma līgums ar SIA “Aknīstes veselības un sociālās
aprūpes centrs”, reģ.Nr.40003331306, juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste,
Aknīstes novads, par telpu (171,90 m2 platībā) nodošanu bezatlīdzības
lietošanā.
10. 11.01.2017. līgums ar IK “CHORUS”, reģ.Nr.45402015764, juridiskā adrese:
Draudzības aleja 12 – 6, Jēkabpils, par koncerta sniegšanu 13.01.2017.
Gārsenes kultūras namā. Līguma summa 150,00 EUR.
11. 01.02.2017. līgums ar ZS “Mālkalni”, reģ.Nr.48701011757, par muzikālo
noformējumu pasākumā bērniem PII “Bitīte” 03.02.2017. Līguma summa 90,00
EUR.
12. 01.02.2017. līgums ar Jēkabpils Sociālo dienestu par sociālās aprūpes iestādes
sniegtajiem pakalpojumiem. Maksa 26,27 EUR dienā.
13. 02.02.2017. līgums ar SIA “LUTEST”, reģ.Nr.41503069637, juridiskā adrese:
Upes iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, par tautas tērpu izgatavošanu senioru deju
kolektīvam “Dejotprieks”. Līguma summa 722,30 EUR.
14. 08.12.2016. līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, reģ.Nr.90000024205,
juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu. Līguma summa 1412,00 EUR.
15. 10.01.2017. līgums ar AS “Sadales tīkls”, reģ.Nr.40003857687, juridiskā
adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, par elektroapgādes objektu Skolas un Radžupes ielā,
Aknīstē, pārvietošanas/pārbūves pakalpojumu. Līguma summa 17612,13 EUR.
16. 09.02.2017. līgums ar SIA “Atspulgs Logiem”, reģ.Nr.45403010105, juridiskā
adrese: Rīgas iela 185, Jēkabpils, par žalūziju iegādi Aknīstes vidusskolai,
Skolas ielā 19, Aknīstē. Līguma summa 2908,40 EUR.
17. Līgums ar SIA “GREEN DESIGN”, reģ. Nr. LV50103344811, juridiskā
adrese: Ausekļa prosp.26, Ogre, biroja adrese: Maskavas iela 322, kab. 415,
Rīga, par mēbeļu iegādi Aknīstes vidusskolai. Līguma summa 6081,46 EUR.
18. Līgums ar SIA “Tel Com”, reģ. Nr. LV40003099464, Visvalža iela 8-3a, Rīga,
par informācijas tehnoloģiju iegādi Aknīstes vidusskolai. Līguma summa
7005,88 EUR.
19. Līgums ar Z/s „Kristāli”, reģi. Nr. LV 45401015216, juridiskā adrese:
„Kristāli”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, autoceļu un ielu uzturēšanas

darbu veikšanu ziemas periodā Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Līguma
cena 9,39 EUR (bez PVN) par 1 pārgājiena km.
Aknīstes novada dome VIENOJAS:
Informāciju pieņemt zināšanai.
2.#
Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 15.02.2017.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra
ieņēmumus – 195750,10 EUR un izdevumus – 72116,30 EUR; speciālā budžeta
ieņēmumus – 10186,05 EUR un izdevumus – 27267,18 EUR.
3.#
Par saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes
08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, Likumu par budžetu un
finanšu vadību, 15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos
Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2017
„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

21.0.0.0
21.4.0.0

21.4.9.0
21.4.9.9.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie
budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi

Izmainītais
gada plāns
(EUR)

2 39 34 73
7 74 50
7 74 50
0

Gada
plāna
izmaiņas
(EUR)
4 66
4 66
4 66
4 66

0

4 66

4 66

0

4 66

4 66

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 52 40 57

Gada plāna
izmaiņas
(EUR)
4 14 00

Izmainītais
gada plāns
(EUR)
2 56 54 57

53 56 23
18 10 26
3 98 92
26 24 75
2 52 40 57

5 00
42 00
2 47 00
1 20 00
4 14 00

53 61 23
18 52 26
6 45 92
27 44 75
2 56 54 57

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)

2 39 39 39
7 79 16
7 79 16
4 66

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200
08.230
08.290
09.110

2000
2200
2230

2239

2240

2241
2244
2270
2279
2300

2310
2314
5000
5200
5250
5250

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
Kultūras centri, nami, klubi
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Pirmsskolas izglītība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes
darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie 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
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Citi pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie
pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

Domes priekšsēdētāja

54 23 09
33 58 95
7 47 50

1 73 80
1 85 80
42 00

3 05 80

6 72 12

1 32 00
2 50 00
4 45 28
4 45 28
20 32 57

42 00

1 31 80

1 25 00
6 80
12 00
12 00
-12 00

55 96 89
35 44 75
7 89 50

3 47 80

8 03 92

2 57 00
2 56 80
4 57 28
4 57 28
20 20 57

4 96 64
2 51 85

-12 00
-12 00

4 84 64
2 39 85

22 16 92
22 16 92
13 31 43
13 31 43

2 40 20
2 40 20
2 40 20
2 40 20

24 57 12
24 57 12
15 71 63
15 71 63

V.Dzene

4.#
Par ceļu un ielu fonda mērķdotācijas sadalījumu 2017.gadam
V.Dzene
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
16.12.2010. domes sēdē, prot. Nr.17, 21.#), 15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu nesadalāmo daļu
2017.gadā – 13933 EUR.
2. Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu 141101 EUR
sadalījumu 2017.gadam:
Pilsēta vai
CIF
Korekcija
Korekcija
CIF
Kopā
pagasts
mērķdotācija (par a/c 2-5 no 2016.g.
līdzekļu
un 3-1
2017.g.
izdevumiem atlikums
uzturēšanu)
ceļu
no
+/uzturēšanai 2016.g.
Aknīstes pilsēta
69494
+717
+8683
20698
99592
un pagasts
Asares pagasts
28416
-631
-8267
1499
21017
Gārsenes pagasts
20984
-86
-416
10
20492
5.#
Par Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikuma apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par autoceļiem”12.panta trešo daļu, septīto
daļu, Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punktu,
15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikumu.
PIELIKUMS

AKNĪSTES NOVADA
CEĻU UN IELU FONDA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma “Par autoceļiem”12.panta trešo daļu, septīto daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punktu,
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Aknīstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda (tālāk tekstā – fonds) nolikums
izstrādāts, pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un LR Ministru
kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punktu.

1.2. Fonds ir likumdošanā noteiktajā kārtībā uzkrāti naudas līdzekļi, kuri tiek saņemti
mērķdotācijas veidā un ir izlietojami pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai,
rekonstrukcijai un būvniecībai.
2.
Fonda mērķis
2.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanu.
2.2. Nodrošināt pašvaldību autoceļu un ielu rekonstrukciju un būvniecību.
3. Fonda līdzekļi
3.1. Fonda līdzekļi tiek saņemti atbilstoši LR Satiksmes ministrijas plānotajam
mērķdotāciju sadales plānam attiecīgajā gadā.
3.2. Fonda līdzekļi ietver :
- nesadalāmo daļu (tās apmēru katru gadu apstiprina ar domes lēmumu), kura
izlietojama kopējiem un neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar domes lēmumu;
- sadalāmo daļu, kura ir paredzēta sadalīšanai starp Aknīstes novada pagastiem un
Aknīstes pilsētu šī nolikuma 2. punktā uzskaitīto fonda mērķu sasniegšanai.
3.3. Fonda sadalāmā daļa paredzēta sadalīšanai sekojošās proporcijās:
3.3.1. Aknīstes pilsēta un Aknīstes pagasts – 58,45 % (t.sk. tranzītielu
uzturēšanai);
3.3.2. Asares pagasts – 23,90 %;
3.3.3. Gārsenes pagasts – 17,65 %.
4. Fonda līdzekļu izlietojums
4.1. Fonda līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:
4.1.1. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu
veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;
4.1.2. pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai,
pārbūvei,
nojaukšanai,
projektēšanai,
būvuzraudzībai
un
autoruzraudzībai, kā ES struktūrfondu autoceļu un ielu projektu
īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību
autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas
atmaksāšanai;
4.1.3. pašvaldības autoceļu, ielu rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī tehniskās
dokumentācijas izstrādei šo procesu veikšanai;
4.1.4. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības autoceļus un ielas,
kā arī bankas kontu apkalpošanas izmaksu segšanai.
4.2. Kārtējā saimnieciskā gadā saņemto un neizlietoto mērķdotāciju pašvaldība drīkst
uzkrāt, ievērojot samērīguma principu un izvērtējot mērķdotācijas uzkrāšanas
lietderību.
5. Fonda līdzekļu izlietojuma kontrole
5.1. Fonda līdzekļu izlietojuma kontroli veic Aknīstes novada pašvaldības Finanšu
komiteja.
5.2. Gada sākumā novada pašvaldības atbildīgās personas par ceļu un ielu fondu
izstrādā fonda līdzekļu izlietojuma plānus, ko iesniedz izskatīšanai Finanšu
komitejā un apstiprināšanai novada pašvaldības domes sēdē.
5.3. Lēmumu par līdzekļu izlietojumu ar izmaksu apjomu līdz 1000 EUR apstiprinātā
plāna ietvaros pieņem atbildīgais par ceļu un ielu fondu, saskaņojot to ar
pašvaldības izpilddirektoru.
5.4. Lēmumu par līdzekļu izlietojumu ar izmaksu apjomu virs 1000 EUR pieņem
Finanšu komiteja.

6.
Noslēguma jautājumi
6.1. Aknīstes novada pašvaldība iesniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu
Satiksmes ministrijai četras reizes gadā Ministru kabineta noteikumos
noteiktajos termiņos.
6.2. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2010.gada 16.decembrī
Aknīstes novada domes sēdē apstiprinātais Aknīstes novada ceļu un ielu fonda
nolikums.

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

6.#
Par ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz 01.01.2017.
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 15.02.2017.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu
atlikumu uz 01.01.2017. – 2108,00 EUR.
7.#
Par saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2017.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2. 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 2017.gadam”, Likumu par budžetu un
finanšu vadību, 15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus 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.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2017
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.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 2017.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
1. Atlikums uz 2017.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības speciālajā
budžetā EUR 50301,00.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu par
EUR 132894,00.
Klasifikācijas
kods

05.0.0.0
05.5.0.0
05.5.3.0
05.5.3.1.
18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
132894
132894
132894
14000
14000
14000
118894
118894
118894

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļu par
EUR 169262,00.
Klasifikācijas
kods
06.200
2000
2200
2220
2224
2230
2236
2239
2240
2244
2246
2300
2310
2312
2500
2510
2515
5000
5200
5230
5239

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un
teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
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)
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
169262
169262
169262
120146
119046
200
200
8305
10
8295
110541
14556
95985
500
500
500
600
600
600
4000
4000
4000
4000

7000
7100
7180
71800

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi

45116
45116
45116
45116

4. Plānotais atlikums uz 2017.gada 31.decembri EUR 13933,00.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

8.#
Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” tāmes 2017.gadam
apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, 15.02.2017.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi, ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar 2017.gada 1.janvāri –525,00 EUR
mēnesī (1 diena – 17,50 EUR ), t.sk.:
1) darba alga, t.sk. VSAOI – 353,00 EUR;
pakalpojumi – 9,00 EUR;
apkure –16,00 EUR;
elektroenerģija – 22,00 EUR;
ūdens u.c. enerģ.mat. – 6,00 EUR;
pārējie izdevumi – 7,00 EUR.
Kopā izmaksas – 413,00 EUR
2) mainīgās izmaksas:
medikamenti – 15,00 EUR;
higiēnas preces – 24,00 EUR;
ēdināšana – 73,00 EUR.
Kopā izmaksas – 112,00 EUR
9.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 12000,00 EUR pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tualešu telpu un
sanitāro mezglu remontam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
2. Piešķirt 13327,65 EUR Aknīstes vidusskolai sporta stadiona rekonstrukcijai no
saņemtā aizņēmuma līdzekļiem.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – 1 (A.Zībergs); ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
3. Piešķirt līdz 500 EUR logu nomaiņai pašvaldības dzīvoklim Parka ielā 1-2,
Aknīstē, no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, G.Geida, J.Vanags, V.Čāmāne,
A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (I.Lunģe), balsojumā
nepiedalās – 1 (A.Ielejs), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
4. Piešķirt līdzfinansējumu 4200,00 EUR apmērā Aknīstes evaņģēliski luteriskajai
draudzei projekta “Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjaunošana vietas
identitātes saglabāšanai” īstenošanai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, V.Čāmāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
5. Piešķirt 1061,29 EUR Asares pagasta pārvaldei kanalizācijas sūkņa iegādei
Ancenes sūkņu stacijai no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
6. Noraidīt biedrības “Selonia velo”, reģ.Nr.40008202143, adrese: Raiņa iela 2/4,
Viesīte, Viesītes novads, iesniegumu par finansiālo atbalstu.
10.#
Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ieviešanā
V.Dzene
Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra 10.02.2017 vēstuli Nr.4.108.2/22, 15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
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:
Deleģēt Aknīstes vidusskolas direktori Aiju Voitiški projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieviešanā.
11.#
Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” biedrības Lauku partnerība “Sēlija” atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 10. un 23.punktu, Ministru kabineta
13.10.2015. noteikumu Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5.2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.pasākumā ar projektu „Āra sporta laukuma
atjaunošana Ancenes ciemā”.
1.1. Apstiprināt projekta „Āra sporta laukuma atjaunošana Ancenes ciemā"
kopējās izmaksas EUR 28 361,91 apmērā, no tām:
- attiecināmās izmaksas – EUR 28 361,91, no tām - publiskais finansējums - EUR 25 525,72,
- privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 2836,19.
2. Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.pasākumā ar projektu „Drošības uzlabošana Aknīstē,
izmantojot ekotehnoloģijas”.
2.1. Apstiprināt projekta „Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot
ekotehnoloģijas” kopējās izmaksas EUR 54 919,08 apmērā, no tām:
- attiecināmās izmaksas – EUR 30 000,00 no tām - publiskais finansējums - EUR 27 000,00,
- privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 3000,00,
- neattiecināmās izmaksas – EUR 24 435,08.
3. Piedalīties projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.pasākumā ar projektu „Daudzfunkcionāla rekreācijas
laukuma izveidošana Aknīstē”.
3.1. Apstiprināt projekta „Daudzfunkcionāla rekreācijas laukuma izveidošana
Aknīstē” kopējās izmaksas EUR 100 000,00, no tām:
- attiecināmās izmaksas – EUR 30 000,00 no tām - publiskais finansējums - EUR 27 000,00
- privātais (pašvaldības) finansējums - EUR 73 000,00.
12.#
Par projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates
objekts Aknīstē” realizēšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, V.Čāmāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – 1 (G.Geida); ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Realizēt projektu “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates
objekts Aknīstē”, 24700,00 EUR – no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
izdevumiem; 28100,00 EUR – ņemt aizdevumu no Valsts kases.
2. Ņemt aizņēmumu 28100,00 EUR Valsts kasē uz 5 gadiem projekta “Autentisks
cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē” realizēšanai,
paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2018.gada, to nodrošinot ar pašvaldības
budžetu.
13.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas 1”-6, Kraujas, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads atsavināšanu un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu,
9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu,
15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut O.T., /personas kods/, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli), “Kraujas 1”, dzīvoklis Nr.6, Kraujas, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.5662 900 7916, ar platību 58,5 m2,
585/5337 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1896,80 (viens
tūkstotis astoņi simti deviņdesmit seši euro 80 centi).
2. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu.
14.#
Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 17, Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu
un nosacītās summas apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta" 38.punktu, 15.02.2017. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut E.S., /personas kods/, atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo
īpašumu (zemes gabalu) Krasta ielā 17, Aknīstē, Aknīstes novadā, Kadastra Nr.
5605 001 0241, kopējā platībā 3242 m2.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
3. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2155,57
(divi tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro 57 centi).
4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas sagatavot pirkuma līgumu.
15.#
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”, 08.02.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar LPKS “/nosaukums” noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes gabalu nomu 0,2650 ha platībā, kadastra Nr.56250070166, un 0,2117 ha
platībā, kadastra Nr.56250070199, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.
2. Izbeigt ar L.T., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības
zemes gabala nomu 0,0450 ha platībā, kadastra Nr.56250010442, Aknīstes
pagastā, Aknīstes novadā, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.

3. Iznomāt L.K., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,0450 ha platībā,
kadastra Nr.56050010730, Dzirnavu ielā 21B, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas
līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, V.Čāmāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
4. Iznomāt J.V., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,3 ha platībā,
kadastra Nr.56620030221, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
16.#
Par nekustamā īpašuma “Ābelītes”, 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”, 08.02.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Ābelītes”, īpašuma Kadastra
Nr.56250050110, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56250050115-14,8 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt jaunu
nosaukumu „Mieži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250050115 -14,8 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250050110 – 22,8 ha platībā noteikt
zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
17.#
Par nekustamā īpašuma “Ozolnieki”, Asares 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”, 08.02.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt
nekustamo īpašumu “Ozolnieki”, īpašuma Kadastra
Nr.56440050093, Asares pagastā, Aknīstes novadā, piecās daļās:
1.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050096 – 0,3 ha
platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Ozolsala”,
Asares pagasts, Aknīstes novads;
1.1.1. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050096 –
0,3 ha platībā noteikt dalīto zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0,2 ha un
0801 - komercdarbības objektu apbūve – 0,1 ha;
1.2. atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.56440050095 – 5,4
ha platībā un Nr.56440050272 – 2,6 ha platībā, un piešķirt atdalītajām
zemes vienībām nosaukumu „Delaima”, Asares pagasts, Aknīstes novads;
1.2.1. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra Nr.56440050095 – 5,4 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un
zemes vienībai
Nr.56440050272 – 2,6 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi
0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;
1.3. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050098 – 2,1 ha
platībā un Nr.56440050097 – 12,8 ha platībā, un piešķirt atdalītajiem
zemes gabaliem nosaukumu „Caivari”, Asares pagasts, Aknīstes novads;
1.3.1. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050098 –
2,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un Nr.56440050097
– 12,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.4. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050094 – 0,5 ha
platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Vaivari”,
Asares pagasts, Aknīstes novads;
1.4.1. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050094 –
0,5 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1003 - lauksaimniecības
uzņēmumu apbūve;
2. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050093 – 0,1 ha
platībā nosaukumu „Ozolnieki”, Asares pagasts, Aknīstes novads.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56440050093 – 0,1 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
4. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija.
18.#
Par ēku būves veidu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 22.12.2006.
noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, 08.02.2017.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:

Mainīt ZS “/nosaukums/” ēkai, kadastra apzīmējums 56050010627001, adrese:
Augšzemes iela 66C, Aknīste, Aknīstes novads, būves veidu uz 125101 – rūpnieciskās
ražošanas ēkas.
19.#
Par nedzīvojamo telpu nomu IU “Sūknis”
A.Ielejs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 08.02.2017. Tautsaimniecības
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Pagarināt telpu nomas līgumu ar L.S. IU /nosaukums/ par telpu nomu 55,0 m2
platībā, kadastra apzīmējums Nr.56620030185001, “Akācijas”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, uz 5 gadiem. Nomas maksa – 81,95 EUR mēnesī (1,49 euro/m2).
20.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
V.Dzene
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”, 08.02.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 150,00.
2. Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR
300,00.
21.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
V.Dzene
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, 08.02.2017. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli “Rīti”- 4, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar L.S.
2. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.A. par telpas īri Dzirnavu ielā 9,
Aknīstē, Aknīstes novadā, ar 28.01.2017.
3. Piešķirt V.K. vienu istabu Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, un slēgt
īres līgumu.
4. Izslēgt J.L. no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1 “Pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.

22.#
Par nekustamo īpašumu (dzīvojamo māju) nodošanu atsavināšanai
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto,
septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, 08.02.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās
mājas “Zīles” un “Šķūņi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un veikt dzīvojamo māju
vērtēšanu.
23.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma amatu sarakstā
J.Gavars
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts un pašvaldību
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
atklāti balsojot: PAR – 2 deputāti (V.Dzene, J.Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – 6 (A.Ielejs, G.Geida, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs),
Aknīstes novada dome LĒMUMU:
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra apstiprinātajā (prot.
Nr.20, 7.#)Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma amatu sarakstā šādu grozījumu:
1.1.
struktūrvienības “Tautsaimniecība” amata “Autobusa vadītājs” vienības
palielināt no 1,3 uz 2 slodzes.
NEPIEŅEM.
Izpilddirektora ziņojums
Izpilddirektors J.Gavars informē, ka tiek risinātas problēmas ar skolēnu u.c.
pārvadāšanu. Turpinās arī Aknīstes vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcijas darbi.
Deputāti vienojas par sēdēm martā:
8.martā plkst.9.00 – Tautsaimniecības komiteja sēde;
8.martā plkst.13.00 – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
15.martā plkst.13.00 – Finanšu komitejas sēde;
22.martā plkst.13.00 – Domes sēde.

