
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2018.gada 24.oktobrī       Nr.13 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Inārs Čāmāns, 

Santa Curikova, 

Aija Kurkliete, 

Normunds Zariņš, 

Sandra Vārslavāne 

  Skaidrīte Pudāne,  

Viktors Žukovskis 

Pašvaldības darbinieki: I.Vendele – galvenā grāmatvede, 

    I.Kancāne – finansiste, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte, 

    E.Jasāne – Asares pagasta pārvaldes vadītāja 

     

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 35 

jautājumiem. 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 3.ceturksnī. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu. 

3. Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu. 

4. Par finansējuma piešķiršanu dalībai mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” 

organizētajos tālākizglītības kursos.  

5. Par nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 41, Aknīstē. 

mailto:akniste@akniste.lv


6. Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai piederošā dzīvokļa Augšzemes ielā 28, 

dz.Nr.5, Aknīstē, logu nomaiņai.  

7. Par VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodorganizācijas iesniegumu. 

8. Par stipendijas piešķiršanu. 

9. Par iepirkuma izsludināšanu jauna vieglā pasažieru daudzfunkciju 

transportlīdzekļa iegādei. 

10. Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Augšzemes 

ielā 36, dz.Nr.2 un Nr.8, Aknīstē. 

11. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa 

„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

12. Par grozījumiem Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā. 

13. Par izmaiņām Aknīstes novada bāriņtiesas sastāvā. 

14. Par izmaiņām komisiju sastāvos. 

15. Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja nozīmēšanu SIA “Gārsenes 

pils”. 

16. Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījums Aknīstes novada domes 

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

nolikums” apstiprināšanu. 

17. Par Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānojuma 2006. – 

2018.gadam darbības termiņa pagarināšanu. 

18. Par pašvaldības zemes nomu. 

19. Par adreses piešķiršanu. 

20. Par zemes gabala daļas lietošanas mērķa noteikšanu. 

21. Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (kūdras)  ieguves lauku 

paplašināšana atradnē “Lielais Aknīstes purvs”” akceptēšanu. 

22. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

23. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

24. Par iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

25. Par iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

26. Par īres līguma pagarināšanu. 

27. Par īres līguma pagarināšanu. 

28. Par īres līguma izbeigšanu. 

29. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

30. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

31. Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā. 

32. Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai. 

33. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā PII “Bitīte”. 

34. Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā Aknīstes vidusskolā. 

35. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nodošanu atsavināšanai. 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 3.ceturksnī 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada janvāra - 

septembra ieņēmumus – 2417726,22 EUR un izdevumus – 2231238,16 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 103234,80 EUR un izdevumus – 52358,68 EUR; ziedojumu 

ieņēmumus – 150,00 EUR un izdevumus – 607,97 EUR. 



2.# 

Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu , 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.14/2018 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.4/2018 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.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. 14/2018 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.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 2018.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 21.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Precizētais gada 

plāns 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 77 60 55 399062.00 3 17 51 17.00 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 66 92 19 259621.00 1 92 88 40.00 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 14 89 19 259621.00 40 85 40.00 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   

11 30 71 259621.00 37 26 92.00 

08.9.0.0 Pārējie finanšu ieņēmumi                                                                                                                                                                                 11 30 71 259621.00 372692.00 

08.9.1.0 Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      11 30 71 259621.00 372692.00 

08.9.1.0. Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas                                                                                                                                                                      11 30 71 259621.00 372692.00 

  V Transfertu ieņēmumi  1 05 74 59 139441.00 1 19 69 00.00 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                99 14 35 139441.00 1 13 08 76.00 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transperti no 

valsts budžeta                                                                                                                           

99 14 35 139441.00 1 13 08 76.00 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim                                                                                                                                           

30 59 51 127814.00 43 37 65.00 

18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

izglītības, spec. izglītības iestāžu un 

daļējai interešu izglītības programmu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI    

23 42 16 111220.00 34 54 36.00 

18.6.2.5. Mērķdotācijas pašvaldību izglītības 

iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācības pedagogu darba samaksai un 

2 51 76 14212.00 3 93 88.00 



valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām                                       

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām                                                                                                                                                                        1 31 74 2382.00 1 55 56.00 

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti  

ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

īstenošanai no valsts budžeta iestādēm                                                                 

22 81 46 11627.00 23 97 73.00 

18.6.3.0.5 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai"                                                                                                                                        

76 28 2595.00 1 02 23.00 

18.6.3.1.7 Projekts "Inovācijas-svaiga domāšana 

pilsētā" 

  6788.00 67 88.00 

18.6.3.2. NVA  projektu līdzekļi                                                                                                                                                                                   1 15 42 2244.00 1 37 86.00 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

2 77 60 55 399062.00 3 17 51 17.00 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

EUR 

Gada plāns ar 

grozījumiem 

EUR 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM  

2 99 82 16 418435.00 3 41 66 51 

01.110    Izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcijas                                                                          

36 23 17 85381.00 44 76 98 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    66 99 63 22360.00 69 23 23 

08.230    Kultūras centri, nami, klubi                                                                                            28 05 01 700.00 28 12 01 

08.290    Pārējā citur neklasificētā kultūra                                                                                      7 59 60 83097.00 15 90 57 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                   39 21 61 62009.00 45 41 70 

09.219   Vispārējā izglītība 58 16 55 159321.00 74 09 76 

09.510    Interešu un profesionālās ievirzes 

izglītība                                                                            

6 38 91 3023.00 6 69 14 

10.920    Pārējie citur neklasificētie sociālās 

aizsardzības pasākumi                                                             

41 30 60 2544.00 41 56 04 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 99 82 16 418435.00 3 41 66 51 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 51 18 21 128755.00 1 64 05 76 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               1 21 83 83 103762.00 1 32 21 45 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          1 17 99 29 103762.00 1 28 36 91 

1111 Deputātu darba alga                                                                                                                                                                                      22 33   22 33 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        1 17 76 96 103762.00 1 28 14 58 

1200     Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                               

29 34 38 24993.00 31 84 31 

1210     Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas                                                                                                                                           

29 32 58 24993.00 31 82 51 

1210 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas                                                                                                                                           

29 32 58 24993.00 31 82 51 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    57 98 44 8627.00 58 84 71 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes 

darbības un veicamo funkciju 

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

8 36 10 4133.00 8 77 43 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 

un ar iestādes darbības  nodrošināšanu 

saistītie pakalpojumi                                                                                                   

3 87 87 4133.00 4 29 20 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 

ceļu kapitālo remontu)                                                                                                           

7 69 67 2596.00 7 95 63 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              1 52 13 700.00 1 59 13 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana                                                                                                                                                                             2 40 40 1896.00 2 59 36 



2270     Citi pakalpojumi                                                                                                                                                                                         4 09 28 1654.00 4 25 82 

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 

pakalpojumu veidi                                                                                                                                                    

4 09 28 1654.00 4 25 82 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               5 73 71 244.00 5 76 15 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                2 09 87 244.00 2 12 31 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  47 78 22 281053.00 75 88 75 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            46 78 22 281053.00 74 88 75 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    2 92 00 7788.00 3 69 88 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                               35 62 1000.00 45 62 

5239 Iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekļi 

  6788.00 67 88 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     43 86 22 273265.00 71 18 87 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     43 86 22 273265.00 71 18 87 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-2 99 82 16 -418435.00 -3 41 66 51 

 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2018.gadam”” apstiprināšanu 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu , 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.15/2018 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.5/2018 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.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. 15/2018 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.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 2018.gadam”, 

Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 28.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.5/2018 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2018.gadam” šādus grozījumus: 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 
Precizētais 

gada plāns 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

12 73 49   127349 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    12 73 49   127349 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

12 73 49   127349 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                                                                                                             2 21.00 23 



2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

18 23 -21.00 1802 

 

4.# 

Par finansējuma piešķiršanu dalībai mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” 

organizētajos tālākizglītības kursos 

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

15.panta pirmās daļas 21.punktu, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 400 EUR – dalības maksai 96 stundu tālākizglītības kursos 

50% apmērā Aknīstes vidusskolas direktorei A.Voitiškei no skolas budžeta 

līdzekļiem. 

 

5.# 

Par nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 41, Aknīstē 

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

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt vienošanos ar SIA “JuN”, reģ.Nr.4540302599, un SIA “LA Konsultants”, 

reģ.Nr.45403044968, par uzsākto darbu pārtraukšanu dzīvojamās ēkas fasādes 

vienkāršotai atjaunošanai Augšzemes ielā 41, Aknīstē. 

2. Veikt norēķinu ar SIA “JuN”  un SIA “LA Konsultants” par izpildītajiem 

darbiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

3. Veikt tehnisko apsekošanu ēkai Augšzemes ielā 41, Aknīstē. 

 

6.# 

Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai piederošā dzīvokļa Augšzemes ielā 28, 

dz.Nr.5, Aknīstē, logu nomaiņai 

Pamatojoties uz Ministra kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.907 
“Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un 

energoefektivitātes minimālajam prasībām,” Dzīvokļa īpašuma likuma 10., 11.pantu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta trešo un piekto daļu, Finanšu 

komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 890,75 EUR pašvaldībai piederošā dzīvokļa Augšzemes ielā 

28, dz.Nr.5, Aknīstē, logu nomaiņai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem. 

 

7.# 

Par VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrības iesniegumu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5.pants 

nosaka, ka publiska persona - pašvaldība bez atlīdzības drīkst savu mantu nodot tikai: 

5.panta otrā daļa: 

•  ja pašvaldība savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai 

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī pašvaldības pakalpojumu 

sniegšanai;  

• sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam; 



• citos likumos vai MK noteikumos ir atļauts pašvaldības mantu nodot 

bezatlīdzības lietošanā. Citi likumi vai MK noteikumi šajā situācijā ir: Ministru 

kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”. MK noteikumu 90.punktā ir noteikts, tikai kādā 

gadījumā drīkst samazināt nomas maksu 100% apmērā:  

•  Sabiedriskā labuma organizācijai, kura nomas objektā veic saimniecisko 

darbību un kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, iznomātājs valsts atbalstu 

samazinātas nomas maksas veidā 100 procentu apmērā sniedz, ja ir 

pieņemts Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5. pantā minētais lēmums par publiskas personas mantas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” nav ne sabiedriskā labuma 

organizācija, ne sociālais uzņēmums. 

Par nomas maksas samazinājumu (MK noteikumi Nr.97): 

• 85. Iznomātājs šo noteikumu 6.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nekustamās 

mantas nosacīto nomas maksu var samazināt: 

85.1. par 3 procentiem, ja komersants nodarbina līdz 20 notiesātajiem; 

85.2. par 5 procentiem, ja komersants nodarbina no 20 līdz 50 notiesātajiem; 

      85.3. par 7 procentiem, ja komersants nodarbina no 50 līdz 100 notiesātajiem; 

      85.4. par 10 procentiem, ja komersants nodarbina vairāk nekā 100 notiesātos. 

• 86. Nekustamās mantas nosacīto nomas maksu atbilstoši šo noteikumu 85. 

punktam var samazināt, ņemot vērā vidējo nodarbināto notiesāto skaitu 

iepriekšējā taksācijas gadā, ja: 

86.1. komersants notiesātos ieslodzījuma vietas teritorijā nodarbina ilgāk par 

gadu; 

      86.2. komersantam nav ar ieslodzījuma vietas nomas objekta nomāšanu saistītu 

kavētu maksājumu. 

• 87. Ja nomnieka (saimnieciskās darbības veicēja) saimnieciskās darbības veids 

atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 

minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. 

decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai 

Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 

minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības 

Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) attiecībā uz 

zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un 

akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes 

Regulas (EK) Nr.1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu 

(EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. 

decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014), vai 

Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 

minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais 

Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula 

Nr.1408/2013), iznomātājam un nomniekam savstarpēji vienojoties, uz noteiktu 

laikposmu nomas maksu var samazināt līdz 50 procentiem no noteiktā nomas 

maksas apmēra. Minēto atbalstu sniedz, pusēm savstarpēji vienojoties par 
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atbalsta sniegšanas sākuma datumu, ja nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu 

no šādiem nosacījumiem: 

87.1. radīt jaunas darba vietas; 

       87.2. veikt nozīmīgus finansiālos ieguldījumus, kas nodrošinās saimnieciskās 

darbības paplašināšanu vai dažādošanu; 

      87.3. veikt finansiālos ieguldījumus, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu 

ražošanas uzņēmumu veidošanos; 

     87.4. veikt ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā; 

     87.5. nomas objektu izmantot sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, 

sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. 

• 88. Iznomātājam un nomniekam savstarpēji vienojoties, uz noteiktu laikposmu 

nomas maksu var samazināt līdz 90 procentiem no noteiktā nomas maksas 

apmēra, ja nomas objekts atrodas teritorijā, kas vietējās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos ir noteikta kā degradētā teritorija, un 

nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no šo noteikumu 87. 

punktā noteiktajiem nosacījumiem. 

• 89. Pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt nosacījumus, 

kas jāievēro papildus šo noteikumu 87. un 88. punktā minētajiem un 

piemērojami pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. 

(MK neparedz citus gadījumus, kad pašvaldība drīkst noteikt nomas maksas 

samazinājumu) 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 1 deputāts (J.Vanags); PRET – 5 (V.Dzene, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, V.Žukovskis); ATTURAS – 2 (N.Zariņš, 

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

novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), LĒMUMS: 

Atbrīvot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodorganizāciju no 

Gārsenes kultūras nama telpu nomas maksas Ziemassvētku pasākuma organizēšanai 

21.12.2018. 

NAV PIEŅEMTS. 

 

8.# 

Par stipendijas piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 23.22.2016. saistošajiem noteikumiem 

Nr.30/2016 “Par Aknīstes novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību”, 

Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt /Vārds, uzvārds/ studenta stipendiju - 50% no valstī noteiktās 

minimālās darba algas likmes mēnesī no līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem. 

2. Slēgt līgumu ar /Vārds, uzvārds/ par stipendijas izmaksu no 01.11.2018. 

 

9.# 

Par iepirkuma izsludināšanu jauna vieglā pasažieru daudzfunkciju 

transportlīdzekļa iegādei 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izsludināt iepirkumu jauna vieglā pasažieru daudzfunkciju transportlīdzekļa 

(8+1) iegādei pašvaldības vajadzībām. 

 

10.# 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Augšzemes 

ielā 36-2, Augšzemes ielā 36-8, Aknīstē 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

11.panta otro, trešo daļu, 11.1panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  5.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas 

17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Sakarā ar logu nomaiņu, noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajos 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļos -  Augšzemes ielā 36-2, 

Augšzemes ielā 36-8, kurus apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

“Aknīstes Pakalpojumi”- 0,68 euro/m2, no kuriem 0,26 euro/m2 ir 

apsaimniekošanas maksa. 

2. Uzdot SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklim L.Pakalnam brīdināt 

īrniekus par īres maksas paaugstināšanu piecu darbadienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot 

brīdinājumus īrniekiem par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus 

noslēgt vienošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres 

maksas paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu. 

 

11.# 

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.460 

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

„Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” īstenošanas noteikumi” 33., 34., 35.punktu, ar Izglītības kvalitātes valsts 

dienestu 31.08.2017. savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu Nt.P6-13/22 par Eiropas 

savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” īstenošanu (Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.8.3.4.0/16/I/001), Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

balsojumā nepiedalās – 1 (A.Kurkliete), pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu 

iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. 



Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu 

iesniegumu vērtēšanas komisijas  

NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ( turpmāk - PuMPuRS) atklātā konkursa „Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu 

iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums (turpmāk - Nolikums) ir izstrādāts, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr. 460 

“Darbības programmas” Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta 

mērķi “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.460). 

2. Nolikums nosaka PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu atklātā konkursa 

„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” (turpmāk – konkurss) projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

(turpmāk – vērtēšanas komisija) izveidošanas un darbības kārtību.  

3. Vērtēšanas komisija veic konkursa projektu iesniegumu (turpmāk – projekta 

iesniegums) izvērtēšanu atbilstoši Atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

nolikumam, tai skaitā projektu iesniegumu administratīvās un kvalitātes 

vērtēšanas kritērijiem (apstiprināts Aknīstes novada  domes sēdē 06.09.2018. 

(prot.Nr.11, 12.#) ar lēmumu Nr.405) (turpmāk-Konkursa nolikums)  

4. Vērtēšanas komisijas locekļi savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības. 

 

II. Vērtēšanas komisijas sastāvs 

5. Vērtēšanas komisijas sastāvs noteikts un apstiprināts, ievērojot Konkursa 

nolikumu. 

6. Vērtēšanas komisiju vada vērtēšanas komisijas vadītājs. 

7. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi - balsstiesīga komisijas 

vadītāja - Aknīstes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja, balsstiesīgi 

vērtēšanas komisijas locekļi – Aknīstes novada Bērnu un jauniešu centra 

direktore, Sociālā dienesta vadītāja, Aknīstes novada domes deputāte – 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, Aknīstes 

vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā un sekretārs bez 

balsstiesībām. Vērtēšanas komisijas vadītājas prombūtnes laikā tās pienākumus 

pilda vadītāja vietnieks. 

8. Ja nepieciešamas izmaiņas vērtēšanas komisijas sastāvā, atbildīgā iestāde 

sagatavo grozījumus rīkojumā, kas nosaka vērtēšanas komisijas izveidi. 

9. Vērtēšanas komisijas sekretāra funkcijas veic Aknīstes novada pašvaldības 

lietvede. 

10. Vērtēšanas komisija vērtēšanas procesa nodrošināšanai var piesaistīt ekspertus 

bez balsstiesībām Konkursa nolikuma 27.punktā noteikto uzdevumu veikšanai.  

11. PuMPuRS personālam ir tiesības piedalīties vērtēšanas komisijas darbā 

novērotāja statusā. 

 



III.  Vērtēšanas komisijas locekļu atbildība un pienākumi 

12. Vērtēšanas komisijas locekļi projektu iesniegumus izskata tikai vērtēšanas 

komisijas telpās. Līdz projektu iesniegumu izskatīšanas un vērtēšanas beigām 

vērtēšanas komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti nav tiesīgi iznest no 

vērtēšanas komisijas telpām projekta iesniegumu un tā pielikumus vai citus 

dokumentus, kas ir iesniegti kopā ar projekta iesniegumu. 

13. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta Objektivitātes un informācijas 

neizpaušanas apliecinājumu (pielikums). Vērtēšanas komisijas vadītājs 

nodrošina, ka sekretārs neizpauž trešajām personām to rīcībā nonākušo 

vērtēšanas informāciju. 

14. Vērtēšanas komisijas locekļi ir atbildīgi par vērtēšanas komisijas atzinuma 

sagatavošanu. 

15. Ja vērtēšanas komisijas loceklim vai kādam no pieaicinātajiem ekspertiem 

jebkurā vērtēšanas procesa stadijā rodas interešu konflikts saistībā ar 

izvērtējamo projekta iesniegumu, tas nekavējoties jāpaziņo vērtēšanas 

komisijas vadītājam un jāpārtrauc darbs pie konkrētā projekta iesnieguma 

vērtēšanas. Vērtēšanas komisijas loceklis vai pieaicinātais eksperts nav tiesīgs 

piedalīties vērtēšanas komisijas sēdes daļā, kurā tiek izskatīts projekta 

iesniegums, kura izskatīšanā komisijas loceklim vai pieaicinātam ekspertam ir 

interešu konflikts. 

16. Interešu konflikts ir situācija, kurā vērtēšanas komisijas loceklim vai 

pieaicinātajam ekspertam jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

vai jāveic citas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt vērtēšanas komisijas 

locekļa vai pieaicinātā eksperta, vērtēšanas komisijas locekļa vai pieaicinātā 

eksperta radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses 

saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”. 

17. Vērtēšanas komisijas vadītājs ir atbildīgs par vērtēšanas procesa koordinēšanu 

un interešu konflikta nepieļaušanu. 

 

IV. Vērtēšanas komisijas kompetence 

18. Vērtēšanas komisija veic konkursa projektu iesniegumu vērtēšanu šādā kārtībā: 

18.1. Iesniegtos projekta iesniegumus vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši 

Nolikuma 5.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem šādos 

vērtēšanas posmos: 

18.1.1. saskaņā ar atbilstības vērtēšanas kritērijiem; 

18.1.2. saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. 

18.2. Vērtēšanas komisija 10 darbadienu laikā pēc Nolikuma 16.punktā 

minētā termiņa beigām vērtē projekta iesniegumus saskaņā ar šī 

nolikuma 5.pielikumā minētajiem 1.1. projekta iesniedzēja un 

sadarbības partneru (ja attiecināms) atbilstības kritērijiem un 1.2. 

projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem. 

18.2.1. ja projekta iesniedzējs neatbilst Nolikuma 5.pielikuma 

1.1.1.apakšpunktā noteiktajam atbilstības kritērijam vai projekta 

iesniedzējs un sadarbības partneri (ja attiecināms) neatbilst 

Nolikuma 5.pielikuma 1.1.2.apakšpunktā noteiktajam atbilstības 

kritērijam, vai projekta iesniegums neatbilst Nolikuma 5.pielikuma 

1.2.1., 1.2.2., un 1.2.3.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības 

kritērijiem, to noraida; 

18.2.2. ja projekta iesniegumā tiek konstatēta neatbilstība vienam vai 

vairākiem MK noteikumu Nr.460 vai Nolikuma 5.pielikuma 1.1.3., 

1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. un 1.2.9.apakšpunktā noteiktajiem 

kritērijiem, to virza tālākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes 



kritērijiem, taču projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā 

lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu iekļauj nosacījumus 

projekta iesnieguma precizēšanai, kuru izpilde ir priekšnosacījums 

līguma par projekta īstenošanu slēgšanai. Vērtēšanas komisijas 

sekretārs sagatavo vēstuli projekta iesniedzējam par precizējumu 

nepieciešamību, kuru nosūta uz projekta iesniegumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi; 

18.2.3. ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā vērtējumā iegūti mazāk 

par 22 punktiem vai kādā no kvalitātes kritērijiem ir saņemts 

vērtējums, kas ir zemāks par diviem punktiem, vērtēšanas komisija 

sagatavo lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu; 

18.2.4. pēc projekta iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši Nolikuma 

31.punktam, vērtēšanas komisija sagatavo vērtēto projektu 

iesniegumu sarakstu, kurā tos sakārto prioritārā secībā atbilstoši 

vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam. 

18.3. Ja divi vai vairāk projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu 

skaitu, tos vērtēto projektu iesniegumu sarakstā šādā prioritārā secībā: 

18.3.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu Nolikuma 5.pielikuma 

2.1. apakšpunktā minētajā kritērijā; 

18.3.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu Nolikuma 5.pielikuma 

2.3. apakšpunktā minētajā kritērijā; 

18.3.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu Nolikuma 5.pielikuma 

2.6. apakšpunktā minētajā kritērijā. 

 

V. Lēmuma pieņemšana 

19. Vērtēšanas komisija atbilstoši pieejamās kvotas finansējumam, kā arī saskaņā 

ar Nolikuma III sadaļu pieņem lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, 

apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu. 

20. Ar lēmuma par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu tiek noslēgts atklātais projektu 

konkurss. Lēmumu tiek pieņemts mēneša laikā pēc projektu iesnieguma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

21. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, 

ievērojot projektu konkursam paredzēto finansējuma apmēru. 

22. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var iekļaut 

šādus nosacījumus: 

22.1. precizēt projekta iesniegumu, lai tas atbilst Nolikuma 5.pielikuma 1.1.3., 

1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., un 1.2.9. apakšpunktā minētajām 

prasībām; 

22.2. precizēt projekta aktivitāšu aprakstu; 

22.3. novērst pretrunas projekta iesniegumā norādītajā informācijā. 

23. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs 

nodrošina lēmumā noteikto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā. 

Vērtēšanas komisija 10 darbadienu laikā pēc atbilstoši lēmumā minētajiem  

nosacījumiem precizēta projekta iesnieguma saņemšanas izskata to un, ja 

lēmumā noteiktie nosacījumi ir izpildīti noteiktajā termiņā, sagatavo atzinumu 

par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi. Ja lēmumā noteiktie nosacījumi nav 

izpildīti vai nav izpildīti noteiktajā termiņā, tiek pieņemts lēmums par projekta 

iesnieguma noraidīšanu. 

23.1. ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz 

precizētu projekta iesniegumu, vērtēšanas komisija vērtē atkārtoti 

projekta iesniegumu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai 

projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām; 



23.2. ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz 

precizētu projekta iesniegumu vai arī pēc atkārtotas vērtēšanas projekta 

iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, 

vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, 

pamatojoties uz neatbilstību vērtēšanas kritērijiem. 

24. Paziņojumu par atklātā projektu konkursa rezultātiem publicē PAŠVALDĪBAS 

tīmekļa vietnē (www.akniste.lv). 

25. Lēmums apstrīdams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

26. Vērtēšanas komisija: 

26.1. Pirmajā vērtēšanas komisijas sēdē atver konkursā iesniegtos projektu 

iesniegumus un, ņemot vērā iesniegto projektu iesniegumu skaitu, 

vienojas par vērtēšanas laika grafiku. Projektu atbilstības vērtēšanas 

termiņš ir desmit dienas no projekta iesniegšanas termiņa pēdējās 

dienas. Projektus var vērtēt arī pirmajā tikšanās reizē, uzreiz pēc 

iesniegumu atvēršanas.  

26.2. Pēdējā komisijas sēdē apstiprina vērtēšanas kopsavilkumu un 

atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstu finanšu instrumenta noteiktā 

finanšu instrumenta finansējuma ietvaros. 

 

VI.  Vērtēšanas komisijas sekretāra kompetence 

27. Vērtēšanas komisijas sekretārs: 

27.1. sagatavo komisijas locekļu Objektivitātes un informācijas neizpaušanas 

apliecinājumu un nodrošina, ka vērtēšanas komisijas locekļi to paraksta; 

27.2. sagatavo atzinumu par projektu iesniegumu atbilstību 

administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem; 

27.3. sagatavo ekspertu vērtējuma kopsavilkumu, nodrošinot informācijas 

konfidencialitāti; 

27.4. sagatavo priekšlikumus vērtēšanas komisijas sanāksmju darba kārtībai, 

protokolē komisijas sēdes; 

27.5. sagatavo un nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam pieprasījumu par 

projekta iesnieguma precizēšanu, ja vērtēšanas komisija ir konstatējusi 

neatbilstību vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas 

kritērijiem; 

27.6. sagatavo un nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam pieprasījumu par 

projekta iesnieguma precizēšanu, ja vērtēšanas komisija ir konstatējusi 

aritmētiskas kļūdas vai neatbilstību vienam vai vairākiem kvalitātes 

vērtēšanas kritērijiem; 

27.7. balstoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, sagatavo un nosūta projekta 

iesniedzējam atbildīgās iestādes vadītāja lēmumu par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu, lēmumu par projekta iesnieguma 

neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem, lēmumu par projekta 

iesnieguma noraidīšanu; 

27.8. nodrošina vērtēšanai iesniegto projektu iesniegumu un vērtēšanas 

dokumentu glabāšanu. 

 

VII. Vērtēšanas komisijas darbība 

28. Vērtēšanas komisijas sēdes notiek Aknīstes novada administrācijas telpās 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

29. Vērtēšanas komisijas sēdes sasauc un vada vērtēšanas komisijas vadītājs. 

Vērtēšanas komisijas vadītāja prombūtnes laikā komisijas sēdes sasauc un vada 

vērtēšanas komisijas vadītāja vietnieks. 

http://www.akniste.lv/


30. Vērtēšanas komisijas locekļiem par vērtēšanas komisijas sēdes norises vietu, 

laiku un darba kārtību paziņo elektroniski 3 (trīs) dienas pirms vērtēšanas 

komisijas sēdes. 

31. Vērtēšanas komisijas vadītājs var sasaukt ārkārtas vērtēšanas komisijas sēdes, 

par to informējot vērtēšanas komisijas locekļus vienu dienu iepriekš.  

32. Vērtēšanas komisijas locekļi, pieaicinātie eksperti pirms projektu iesniegumu 

vērtēšanas uzsākšanas iepazīstas ar: 

32.1. Konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem; 

32.2. Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu PMP riska 

mazināšanai pašvaldībā vai valsts profesionālajā izglītības iestādē.   

33. Komisijas vadītājs pārliecinās, vai visi vērtēšanas komisijas locekļi ir izpratuši 

vērtēšanas vadlīnijas pieprasa parakstīt Objektivitātes un informācijas 

neizpaušanas apliecinājumu (Nolikuma 1. pielikums). 

34. Vērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. 

35. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no 

balsstiesīgajiem vērtēšanas komisijas locekļiem, tas ir vismaz pieci komisijas 

locekļi. 

36. Ja vērtēšanas komisijas sekretārs ir saņēmis ziņas, ka vērtēšanas komisijas sēdē 

nevarēs piedalīties vairāk kā puse balsstiesīgo vērtēšanas komisijas locekļu, 

vērtēšanas komisijas sekretārs informē pārējos vērtēšanas komisijas locekļus 

par vērtēšanas komisijas sēdes atcelšanu. 

 

VIII. Vērtēšanas komisijas atzinuma sagatavošana 

37. Par katru projekta iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļi aizpilda  kopīgu 

vērtēšanas veidlapu; vērtējumus, to priekšlikumus vērtēšanas komisijas sēdē 

izskata visi komisijas locekļi. Vērtēšanas veidlapu paraksta balsstiesīgie 

vērtēšanas komisijas locekļi. 

38. Ja vērtēšanas komisijas locekļiem ir atšķirīgs vērtējums par kritērija 

novērtējumu, vērtēšanas komisijas locekļi sniedz pamatojumu savam 

novērtējumam un vienojas par vienotu diskutējamā kritērija novērtējumu. 

39. Ja vērtēšanas komisijai ir nepieciešams balsot par kādu no lēmumiem, tiek 

pieņemts lēmums, par kuru nobalso vairāk nekā puse klātesošo balsstiesīgo 

vērtēšanas komisijas locekļu. 

40. Vērtēšanas komisijas sekretārs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, 

ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc visu konkursa ietvaros saņemto projektu 

iesniegumu izvērtēšanas sagatavo vērtēšanas kopsavilkumu, atbalstāmo 

projektu iesniegumu sarakstu un nodrošina vērtēšanas komisijas sēdes 

sasaukšanu, lai apstiprinātu vērtēšanas kopsavilkumu un atbalstāmo projektu 

iesniegumu sarakstu. 

 

12.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Bāriņtiesu likumu, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobrī apstiprinātajā  (prot. Nr.9, 

38.#) Aknīstes novada bāriņtiesas nolikumā sekojošus grozījumus: 

1.1. Grozīt  2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.1. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi.” 

1.2. Grozīt 2.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 



“2.3. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes 

laikā aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.” 

1.3. Grozīt 2.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.4. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un tiesas locekļus ievēl Aknīstes novada 

dome uz 5 /pieciem/ gadiem, kura nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 

pienākumus un tiesības.” 

1.4. Grozīt 2.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.5. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš 

sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja Aknīstes novada dome nav noteikusi citu 

termiņu.” 

1.5. Svītrot 2.6.punktu. 

1.6. Svītrot 2.7.punktu. 

1.7. Svītrot 2.8.punktu. 

1.8. Grozīt 2.9.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.9. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš 

izbeidzas, kad stājas spēkā Aknīstes novada domes lēmums par 

bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu, atcelšanu 

vai atstādināšanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam 

pilnvaru termiņam.” 

1.9. Grozīt 2.10.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.10. Bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi pēc pilnvaru laika 

beigām var tikt ievēlēti atkārtoti.” 

1.10. Grozīt 3.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“3.1. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas 

priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.” 

1.11. Grozīt 3.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“3.3. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. 

Bāriņtiesas sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas 

priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis. Bāriņtiesas sēdē piedalās sēdes 

vadītājs un vismaz divi bāriņtiesas locekļi.” 

1.12. Svītrot 5.2.punktu. 

1.13. Papildināt 5.3.punktu ar 5.3.3.apakšpunktu un 5.3.4.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“5.3.3. ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu bāriņtiesas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā vada, organizē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu 

(veic bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus); 

5.3.4. ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu veic apliecinājumus un pilda 

citus Bāriņtiesu likuma VII nodaļā noteiktos uzdevumus.” 

1.14. Grozīt 6.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.1. Bāriņtiesas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā 

aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.” 

1.15. Grozīt 6.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.4. Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem Aknīstes novada 

Aknīstē pirmdien no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 17.00, trešdien 

no plkst.8.00 – 12.00, piektdien no plkst.8.00 – 12.00.” 

1.16. Grozīt 6.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.5. Gārsenes pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem bāriņtiesas 

priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis katra mēneša otrajā pirmdienā 

plkst.9.00-12.00.” 

1.17. Grozīt 6.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.6. Asares pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem bāriņtiesas 

priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis katra mēneša otrajā otrdienā 

plkst.9.00-12.00.” 



13.# 

Par izmaiņām Aknīstes novada bāriņtiesas sastāvā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, 

Bāriņtiesu likuma 9.pantu, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Regīnu Pudāni no Aknīstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietnieces amata ar 31.10.2018. 

2. Ievēlēt Regīnu Pudāni par Aknīstes novada bāriņtiesas locekli no 01.11.2018. 

3. Atbrīvot Ināru Vasiļjevu no Aknīstes novada bāriņtiesas locekles amata ar 

31.10.2018. 

 

14.# 

Par izmaiņām komisiju sastāvos 

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

61.pantu, Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Ilgu Cālīti no komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi locekļa 

amata ar 25.10.2018. 

2. Ievēlēt Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāvā Santu Šmiti no 

01.11.2018. 

3. Atbrīvot Ilgu Cālīti no materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas 

komisijas locekļa amata ar 25.10.2018. 

4. Ievēlēt materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas sastāvā Santu 

Šmiti no 01.11.2018. 

5. Atbrīvot Ilgu Cālīti no pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas 

locekļa amata ar 25.10.2018. 

6. Ievēlēt pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvā Santu Šmiti 

no 01.11.2018. 

7. Atbrīvot Ilgu Cālīti no pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas locekļa amata ar 

25.10.2018. 

8. Ievēlēt pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas sastāvā Santu Šmiti no 

01.11.2018. 

 

15.# 

Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja nozīmēšanu 

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

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 

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

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

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

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Noteikt par Aknīstes novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA 

“Gārsenes pils” Jāni Vanagu. 

 

 

 

 



16.# 

Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījums Aknīstes novada domes 

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

nolikums”” apstiprināšanu 

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

24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.16/2018 

„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 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.16/2018 

„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu: 

1.1. Papildināt 7.punktu ar 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.6. SIA “Gārsenes pils”. 

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

 

17.# 

Par Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānojuma 2006.-

2018.gadam darbības termiņa pagarināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

23.panta pirmo un otro daļu, 25.panta piekto daļu un Pārejas noteikumu 4.pantu, 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 26.punktu, Tautsaimniecības komitejas 

10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānojuma 

2006.-2018.gadam darbības termiņu līdz jauna teritorijas plānojuma spēkā 

stāšanās laikam. 

2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

Zemgales plānošanas reģionam. 

3. Lēmumu publicēt Aknīstes novada mājaslapā www.akniste.lv. 

 

18.# 

Par pašvaldības zemes nomu 

http://www.akniste.lv/


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 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt /Vārds, uzvārds, dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,42 ha platībā,  

kadastra apzīmējums 56440050339. Zemes  lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. 

 

19.# 

Par adreses piešķiršanu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt pašvaldības īpašumā esošajam dzīvoklim, nekustamā īpašuma kadastra 

apzīmējums 56620030147001, adresi: Gāršas – 8, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads, LV-5218. 

 

20.# 

Par zemes gabala daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.apakšpunktu, 18.punktu, 35.punktu, Aknīstes 

novada domes 28.03.2018. lēmumu Nr.106 (prot.Nr.5, 6.#) „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 4.kārtā projektā „Inovācijas – 

svaiga domāšana pilsētā””, Tautsaimniecības komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 06.09.2018. lēmumu Nr.394 “Par zemes 

gabala daļas lietošanas mērķa noteikšanu” (prot.Nr.11, 1.#). 

2. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56050010421, kopējo platību 0,2860 ha (Skolas iela 5, Aknīste, 

Aknīstes novads): 

2.1. 0,0040 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0908 – pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve; 

2.2. 0,2820 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 –

komercdarbības objektu apbūve”. 

3. Zemes vienības daļai 0,0040 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5605 001 0421 8001 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve. 

Pielikumā: shēma. 

 

21.# 

Par paredzētās darbības  „Derīgo izrakteņu  (kūdras) ieguves lauku 

paplašināšana atradnē „Lielais Aknīstes purvs”” akceptēšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21.panta pirmo 

daļu,  22.panta otro daļu, 23.panta pirmo, otro daļu, uz likuma „Par pašvaldībām” 



15.panta pirmās daļas 10. un 13.punktiem,  ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja 

2018.gada 17.septembra atzinumu Nr.5-04/13 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma 

ziņojumu kūdras ieguvei (kūdras ieguves lauku paplašināšanai) kūdras atradnē „Lielais 

Aknīstes purvs”, Aknīstes novada Aknīstes pagastā”, Tautsaimniecības komitejas 

10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Akceptēt AS „Latvijas valsts meži” paredzēto darbību – kūdras ieguvi  (kūdras 

ieguves lauku paplašināšanu) kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”, kas 

atrodas Aknīstes novada Aknīstes pagastā, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 5625 002 0075 80004 61,5 ha platībā. 

2. Lēmumu nosūtīt ierosinātājam AS „Latvijas valsts meži” un kompetentajai 

institūcijai – Vides pārraudzības valsts birojam. 

3. Lēmumu par paredzētās darbības akceptu trīs dienu laikā publicēt pašvaldības 

mājaslapā www.akniste.lv. 

4. Lēmumu piecu darbdienu laikā nosūtīt publicēšanai pašvaldības izdotajā 

laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”. Publikācijā norādīt likuma „Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” 23.panta otrajā daļā noteikto informāciju. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram Jānim Gavaram. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā 

(Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

22.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Nosūtīt /Vārds, uzvārds/ paziņojumu par piedāvājumu īrēt dzīvojamo telpu 

Augšzemes ielā 4, dz.Nr.5, Aknīstē. 

 

23.# 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Nosūtīt /Vārds, uzvārds/ paziņojumu par piedāvājumu īrēt dzīvojamo telpu 

“Kraujas 1”, dz.Nr.8, Kraujas, Gārsenes pagastā. 

 

24.# 

Par iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Aknīstes 

novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

http://www.akniste.lv/


Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu uz 

laiku. 

 

25.# 

Par iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Aknīstes 

novada pašvaldības 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2015 „Par Aknīstes 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Noraidīt /Vārds, uzvārds/ iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 

Aknīstē. 

 

26.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par 

dzīvokli “Spodras” – 12, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 

14.09.2019. 

 

27.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/ par 

dzīvokli “Spodras” – 10, Ancenē, Asares pagastā, Aknīstes novadā, uz laiku līdz 

02.12.2018. 

 

28.# 

Par īres līguma izbeigšanu 

Pamatojoties uz A.Ignatjeva iesniegumu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli “Kraujas 1”- 8, Kraujas, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kas noslēgts ar /Vārds, uzvārds/, ar 02.10.2018. 

 

29.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 



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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

30.# 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ apbedīšanas pabalstu EUR 75,00 apmērā. 

 

31.# 

Par pabalsta piešķiršanu operācijas gadījumā 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.91.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu EUR 15,65 apmērā operācijas gadījumā. 

 

32.# 

Par pabalsta piešķiršanu atsevišķu situāciju risināšanai 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.13.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt /Vārds, uzvārds/ pabalstu EUR 61,52 apmērā atsevišķas situācijas 

risināšanai. 

 

33.# 

Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā PII “Bitīte” 

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

Aknīstes novada domes 21.10.2009. saistošo noteikumu Nr.14 “Par pašvaldības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” 

3.11.,apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. 

lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,95 dienā) laika posmā no 

10.10.2018. – 31.05.2019. PII “Bitīte” audzēknim /Vārds, uzvārds/. 

 



34.# 

Par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā Aknīstes vidusskolā 

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

Aknīstes novada domes 21.10.2009. saistošo noteikumu Nr.14 “Par pašvaldības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” 

3.11.apakšpunktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. 

lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt 04.09.2018. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu 

daļā par ēdināšanas izdevumu segšanu 50% apmērā (1,65 EUR dienā) laika 

posmā no 03.09.2018. līdz 31.05.2019. /Vārds, uzvārds/. 

2. Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,65 dienā) laika posmā no 

03.09.2018. – 31.05.2019. Aknīstes vidusskolas 5.klases skolēnam /Vārds, 

uzvārds/.  

 

35.# 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nodošanu atsavināšanai 

Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijām 

2015.-2020.gadam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.10.2018. lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli “Kraujas 1”- dz.Nr.10, 

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas 

atsavināšanas ierosinājumu reģistrā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 


