LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2016.gada 26.oktobrī
Aknīstē

Nr.15

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora ziņojums. (J.Gavars)
1. Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī. (M.Nastaja)
2. Par saistošo noteikumu Nr.28/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
3. Par saistošo noteikumu Nr.29/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā. (M.Nastaja)
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
6. Par naudas balvu izmaksu deputātiem. (V.Dzene)
7. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē Aknīstes vidusskolas sporta stadiona
rekonstrukcijai. (V.Dzene)
8. Par finansējumu projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas
apskates objekts Aknīstē” realizēšanai. (V.Dzene)
9. Par izmaiņām Aknīstes novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
komisijas, Iepirkumu komisijas, Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju
apzināšanas komisijas sastāvā. (V.Dzene)
10. Par nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu. (L.Valaine)
11. Par saistošo noteikumu Nr.30/2016 “Aknīstes novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu. (L.Valaine)
12. Par atļauju struktūrvienības reģistrēšanai Saltupes ielā 9, Aknīstē. (V.Dzene)
13. Par īres maksas samazināšanu “Kraujas 1” – 6, un “Arāji” – 8, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā. (V.Dzene)
14. Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu. (V.Dzene)
15. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā. (V.Dzene)
16. Par darba algas koeficienta noteikšanu pašvaldības priekšsēdētājai. (A.Ielejs)
17. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)
19. Par adrešu precizēšanu. (A.Ielejs)
20. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 33A, Aknīstē, sadalīšanu. (A.Ielejs)

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Tunķeļi”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. (A.Ielejs)
22. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Aivars Ielejs,
Andris Zībergs,
Guntars Geida,
Ināra Lunģe,
Aija Voitiške,
Jānis Vanags,
Skaidrīte Pudāne
Nepiedalās:

Valentīna Čāmāne

Pašvaldības darbinieki:

J.Gavars – izpilddirektors,
M.Nastaja – finansiste,
L.Valaine – juriskonsulte,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 22 jautājumiem.

1.
2.
3.
4.

5.

Izpilddirektora ziņojums
Bija problēmas ar Aknīstes ielu apgaismojumu, par kurām ziņoja iedzīvotāji.
Tika pieaicināts speciālists un problēmas novērstas.
Asares pamatskolas katlu mājai tika atjaunots skurstenis.
Ir noslēgts līgums ar SIA “AGNI”, kura veiks podiņu krāsns piegādi un
montāžu Gārsenes pilī.
Gārsenes dabas parkā atpūtas vietā “Paradīzes ieleja” tika izgatavotas un
uzstādītas kāpnes ar platformu un tilts pār upi par akciju sabiedrības “Latvijas
valsts meži” līdzekļiem.
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis 3 projekta iesniegumus –
“Veidosim nākotni bērniem!”, “Radošās rezidences “Debesjums” izveidošana
Gārsenē” un “Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada
vajadzībām”. Daļēji atbalstīts projekta iesniegums “Autentisks cietums lauku
pašvaldībā kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē”.
Aknīstes novada dome vienojas:
Informāciju pieņemt zināšanai.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi septembrī
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāraseptembra ieņēmumus – EUR 1768901,56 un izdevumus – EUR 1546745,24;
speciālā budžeta ieņēmumus – EUR 98191,80 un izdevumus – EUR 72792,70;
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus – EUR 671,50.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.28/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”,19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.28/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.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”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus:
Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

08.230
09.110
09.219
09.510

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Gada
plāns
(EUR)
2 35 14
01
22 02 96
21 33 27
56 96 10
4 72 93

1 49 75

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 36 63 76

23 62
92 82
20 06
13 25

22 26 58
22 26 09
57 16 16
4 86 18

Grozījumi
(EUR)

1000

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība

1100

Atalgojums

1110
1119
1150

Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu izdevumi
Pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un
semināru organizēšana
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības
izdevumi darba ņēmējiem
Bankas komisija, pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Īre un noma
Iekārtu un inventāra īre un noma
Citi pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela

1150
1200

1210
1210
2000
2100
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2200
2220
2222
2230

2231
2233
2234
2236
2239
2240

2241
2242
2243
2260
2264
2270
2279
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2322

2 35 14
01
1 24 30
20
1 00 57
75
96 52 73
96 52 73
3 90 02

1 49 75
1 26 13
1 04 78

23 72 45
23 72 45
54 63 13
47 42
9 86
4 60
5 26
37 56
12 05
25 51
35 15 76
11 40 27
63 45
10 00 91

1 25 56 33
1 01 62 53

1 02 25
1 02 25
2 53

97 54 98
97 54 98
3 92 55

2 53

3 92 55

3 90 02
23 72 45

2 36 63 76

21 35

23 93 80

21 35
21 35

23 93 80

28
80
-16 01
8 12
-24 13
14 06
-1 70
-1 70
12 83

54 77 19
32 49
10 94
4 88
6 06
21 55
20 17
1 38
35 29 82
11 38 57
61 75
10 13 74

14 40

-4 59

9 81

2 34 02
22 10

20 00
-62

2 54 02
21 48

1 00
7 03 38

30
-2 26

1 30
7 01 12

6 89 78

14 06
-14 93
1 08

23 93 80

-1 20

6 88 58

2 95 30
88 40
99 95

-2 92
-52
2 24

2 92 38
87 88
1 02 19

52 03
35 83
4 17 54
97 63
18 72 26

1 70
1 70
2 43
2 43
14 93

53 73
37 53
4 19 97
1 00 06
18 87 19

5 10 33
1 26 92
2 41 04
1 42 37

15 21
-1 94
59
16 56

5 25 54
1 24 98
2 41 63
1 58 93

4 13 19
3 68 19

-2 43
-2 43

4 10 76
3 65 76

2350
23501
23503
2360
2361
5000
5200
5230
5232
5238
5239
7000
7200
7240
7245

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārt. rem. un iestāžu uzt. mat. - saimn. preces
Kārt.rem.un iestāžu uzt. mat. - celt., remontmat.
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu
transferts uz valsts budžetu
Atmaksa valsts budžetam

5 12 00
0
0

2 00
30
1 70
15

5 14 00
30
1 70
3 84 00

29 35
19 21 97
19 21 97
4 55 83
55 07
44 87
1 99 60
16 14 18
7 28 10

15
8 68
8 68
8 68
2 86
-1 00
6 82
88
88

29 50
19 30 65
19 30 65
4 64 51
57 93
43 87
2 06 42
16 15 06
7 28 98

20

88

1 08

3 83 85

20

88

1 08

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.29/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.29/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos
Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2016.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.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”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI

Gada
plāns
(EUR)
13 64 88

Grozījumi
(EUR)
4 32

Precizētais
gada plāns
(EUR)
13 69 20

21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.9.0
21.3.9.7.

II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA
VEIDIEM
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas
pakalpojumiem
Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas
sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un
kustamo mantu

13 64 88

4 32

13 69 20

13 64 88
5 84
5 83

4 32
4 32
4 32

13 69 20
10 16
10 15

5 83

4 32

10 15

5 83

4 32

10 15

Gada
plāns
(EUR)
18 00 88

Grozījumi
(EUR)
4 32

Precizētais
gada plāns
(EUR)
18 05 20

18 00 88
18 00 88

4 32
4 32

18 05 20
18 05 20

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

06.200

2000
2200
2240

2246

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Ceļu un ielu kārtējais remonts

10 07 20
8 15 43
6 97 00

6 78 46

4 32
4 32
4 32

4 32

10 11 52
8 19 75
7 01 32

6 82 78

4.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžetā.
5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 2730,00 EUR nedzīvojamās ēkas Augšzemes ielā 41, Aknīstē,
(projektam “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates
objekts Aknīstē”) būvprojekta izstrādei no pašvaldības nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.
2. Piešķirt 360,00 EUR PII “Bitīte” bērnu gultas veļas komplektu iegādei no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
6.#

Par naudas balvu izmaksu deputātiem
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 2 deputāti (V.Dzene, G.Geida); PRET – 4
(J.Vanags, S.Pudāne, A.Voitiške, A.Zībergs); ATTURAS – 2 (A.Ielejs, I.Lunģe),
LĒMUMS:
Piešķirt naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas Aknīstes novada domes
deputātiem.
NETIEK PIEŅEMTS.
7.#
Par kredīta ņemšanu Valsts kasē Aknīstes vidusskolas sporta stadiona
rekonstrukcijai
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, S.Pudāne,
I.Lunģe, A.Voitiške); PRET – nav; ATTURAS – 2 (G.Geida, A.Zībergs),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Aknīstes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 297 000 Valsts kasē uz 20
gadiem, Aknīstes vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcijai, paredzot
aizņēmuma atmaksu sākt no 2017.gada.
2. Kredīta atmaksu nodrošināt ar pašvaldības budžetu.
8.#
Par finansējumu projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas
apskates objekts Aknīstē” realizēšanai
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Īstenot projektu “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates
objekts Aknīstē”, piešķirot finansējumu 29 000 EUR apmērā.
9.#
Par izmaiņām Aknīstes novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
komisijas, Iepirkumu komisijas, Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju
apzināšanas komisijas sastāvā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas Marutu
Caunīti.
2. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas Reini Līci.
3. Atbrīvot no Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas
komisijas Reini Līci.
10.#
Par nolikuma “Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu

L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Darba likuma 53.pantu, 76.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, 19.10.2016.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu “Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.

Nolikums “Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Darba likuma 53.pantu un 76.pantu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr. 969„Kārtība, kādā atlīdzināmi
ar komandējumiem saistītie izdevumi”
I. Vispārīgie jautājumi
1. 2016.gada 26.oktobra Aknīstes novada pašvaldības nolikums „Par Aknīstes
novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba
braucieniem” (turpmāk – Nolikums) nosaka Aknīstes novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) amatpersonu (darbinieku) darba un mācību
komandējumu (turpmāk – komandējums), darba braucienu noformēšanas,
atskaišu iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību.
2. Nolikums attiecas uz:
2.1. Pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem), t.sk.:
2.1.1. Aknīstes novada Domes (turpmāk tekstā- Domes) priekšsēdētāju,
Domes priekšsēdētāja vietnieku;
2.1.2. Domes deputātiem;
2.1.3. Pašvaldības izpilddirektoru;
2.1.4. Pašvaldības iestāžu vadītājiem;
2.1.5. Pašvaldības
administrācijas,
Iestāžu
un
struktūrvienību
darbiniekiem;
2.2. citām fiziskām personām, kuras nav darba attiecībās ar Pašvaldību, bet
kuras komandējumā sūta Pašvaldība, un kura savu darbu nepilda savas
saimnieciskās darbības ietvaros (ja personas komandējums ir saistīts ar
tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti
pašvaldības un/vai pašvaldības iestādes nolikumā) (2.1. un 2.2.punktos
norādītie turpmāk – Komandētā persona).
3. Nolikuma mērķis ir noteikt:
3.1. komandētās personas tiesības un pienākumus;
3.2. ar komandējumu saistīto izdevumu kompensāciju;
3.3. komandējumu pieprasījumu un atskaišu noformēšanu.
4. Par komandējumu šī nolikuma izpratnē uzskatāms ar Domes lēmumu vai
Domes priekšsēdētāja, izpilddirektora (izpilddirektora pienākumu izpildītāja)
rakstisku rīkojumu apstiprināts Komandētās personas brauciens uz noteiktu
laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai ārvalstīs, lai:
4.1. pildītu darba uzdevumus;
4.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību
komandējums).

5. Par darba braucienu šo noteikumu izpratnē uzskatāms darbs, ja saskaņā ar
noslēgto darba līgumu vai amatu aprakstu norisinās ceļā vai ja darbs saistīts ar
regulāriem braucieniem un sistemātiskiem izbraucieniem un pārvietošanos.
II. Komandējuma un darba braucienu piešķiršanas un noformēšanas kārtība
6. Komandējamās personas var tikt nosūtītas komandējumā sakarā ar darba
nepieciešamību pēc iestādes vadītāja norīkojuma vai izvērtējot komandējuma
pieprasījumu (iesniegumu).
7. Nepieciešamības gadījumā pirms došanās komandējumā vai darba braucienā
darbinieks noformē iesniegumu (Komandējuma iesnieguma veidlapa –
1.pielikums). Komandējuma iesniegumā tiek norādīts:
7.1. komandētās personas vārds, uzvārds un amats;
7.2. komandējuma mērķis, vieta un ilgums;
7.3. apmaksājamie komandējuma izdevumi (dienas nauda, transporta
izdevumi, naktsmītnes izdevumi, mācību/dalības maksa u.c.);
7.4. autotransporta un autovadītāja nepieciešamība;
7.5. avansa pieprasījuma nepieciešamība;
7.6. finanšu līdzekļu avots, no kuriem tiks apmaksāti komandējuma
izdevumi.
8. Komandējuma iesniegumam jāpievieno komandējuma vai darba brauciena
nepieciešamību apliecinoši dokumenti vai informācija (uzaicinājums,
paziņojums par kursiem vai semināru, u.tml.).
9. Analizējot komandējumu nepieciešamību un lietderību, tiek izvērtēts:
9.1. vai komandējums (darba brauciens) ir saistīts ar no pašvaldības
funkcijām izrietošu uzdevumu veikšanu un/vai iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanu;
9.2. komandējuma mērķis, informācijas aktualitāte, nozīmība un
pielietošanas iespējas iestādē.
10. Komandējuma (darba brauciena) iesniegums jāsaskaņo:
10.1. Pašvaldības izpilddirektoram ar Domes priekšsēdētāju (vai Domes
priekšsēdētāja vietnieku Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā);
10.2. Domes deputātiem ar Domes priekšsēdētāju;
10.3. Izglītības iestāžu vadītājiem ar Domes priekšsēdētāju;
10.4. Administrācijas vai struktūrvienību darbiniekiem ar struktūrvienības
vadītāju un Pašvaldības izpilddirektoru;
10.5. Izglītības iestāžu darbiniekiem ar iestādes vadītāju;
10.6. Nolikuma 2.2.apakšpunktā minētajām personām ar amatpersonu, kura
koordinē komandējuma pieprasītāja darbu atbilstoši Pašvaldības
nolikumam un attiecīgās iestādes vadītāju.
11. Nolikuma 6.-10.punkta noteiktā kārtībā noformēts komandējuma iesniegums
jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldības attiecīgajam/pašvaldības iestādes
atbildīgajam darbiniekam iekšzemes komandējumam ne vēlāk kā 1 (vienu),
ārvalsts komandējumam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms komandējuma
sākuma.
12. Komandējumi tiek noformēti:
12.1. ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu - Domes priekšsēdētāja vietniekam;
12.2. ar Domes priekšsēdētāja (vai Domes priekšsēdētāja vietnieka Domes
priekšsēdētāja prombūtnes laikā) rīkojumu:
12.2.1. Deputātiem;
12.2.2. Pašvaldības izpilddirektoram;
12.2.3. Izglītības iestāžu un pašvaldības aģentūras vadītājiem;
12.3. ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu:
12.3.1. Struktūrvienību, iestāžu vadītājiem;
12.3.2. Administrācijas, struktūrvienību darbiniekiem;

12.3.3. 2.2.apakšpunktā minētajām personām.
12.4. ar Izglītības iestāžu vadītāju rīkojumiem - Izglītības iestāžu
Darbiniekiem un 2.2.apakšpunktā minētajām personām.
13. Domes priekšsēdētāja komandējumi tiek noformēti ar Domes lēmumu.
14. Rīkojumā jānorāda šāda informācija:
14.1. rīkojuma izdošanas (lēmuma pieņemšanas) vieta, numurs un datums;
14.2. darbinieka vārds, uzvārds, amats;
14.3. vieta, uz kurieni darbinieks nosūtīts komandējumā (valsts, pilsēta,
organizācija);
14.4. komandējuma mērķis, ilgums;
14.5. transporta līdzeklis, kas tiek izmantots komandējumā;
14.6. izmaksājamās dienas naudas apmērs un izdevumi, kuri tiek atlīdzināti.
15. Ar rīkojumu par komandējumu un darba braucienu Komandētā persona tiek
iepazīstināta pirms komandējuma vai darba brauciena. Nepieciešamības
gadījumā darbiniekam tiek izsniegts rīkojums par komandējumu vai darba
braucienu.
16. Ja dažādu iemeslu dēļ komandējums tiek atcelts, Komandētā persona iesniedz
iesniegumu ar lūgumu atcelt komandējumu, norādot atcelšanas iemeslu. Uz
iesnieguma pamata tiek sagatavots rīkojuma projekts par komandējuma
atcelšanu.
III. Komandējuma un darba braucienu izdevumi un to atlīdzināšanas kārtība
17. Izdevumi, kas rodas komandējuma laikā vai kas ir saistīti ar komandējumu, un
darba brauciena izdevumi, Komandētai personai tiek atlīdzināti, saskaņā ar
ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka ar komandējumiem un darba
braucieniem saistīto izdevumu atlīdzināšanu, ja ir ievērota šajā Nolikumā
noteiktā komandējumu un darba braucienu noformēšanas kārtība.
18. Ja Komandētai personai pirms došanās komandējumā (darba braucienā)
nepieciešams avanss, tai jānoformē avansa pieprasījums, kurā jānorāda:
18.1. avansa pieprasītāja vārds, uzvārds, amats;
18.2. avansa pieprasījuma mērķis;
18.3. avansa summa;
18.4. avansa pieprasītāja paraksts, datums.
19. Avansa norēķini veicami saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka
grāmatvedības uzskaites kārtošanu budžeta iestādēs.
20. Ja komandējums tika atcelts un tika izsniegts avanss, Komandētā persona pēc
rīkojuma par komandējuma atcelšanu izdošanas ne vēlāk kā 3 darba dienu
laikā ir jāatmaksā izsniegtais avanss, vai gadījumā, ja komandētā persona jau
veikusi izdevumus, galīgā norēķina veikšanai jāiesniedz komandējumu
izdevumu norēķins.
21. Komandētām personām atsevišķos gadījumos tiek atlīdzināti izdevumi, par
kuriem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus no sevis neatkarīgu
apstākļu dēļ (ja darbinieks atrodas komandējumā valstī, kurā par
pakalpojumiem netiek izsniegti čeki vai citi izdevumus apliecinoši dokumenti,
jo nepastāv attiecīga infrastruktūra un normatīvi, un uz kurām nosūtot
komandējumā darbinieku, pastāv risks, ka par pakalpojumiem netiks izsniegti
attaisnojuma dokumenti).
22. Gadījumos, kad pirms došanās komandējumā ir zināms, ka no darbinieka
neatkarīgu apstākļu dēļ nevarēs uzrādīt attaisnojuma dokumentus, tad
Komandētai personai pirms došanās komandējumā iespējamo izdevumu
atlīdzināšana jāsaskaņo ar personu, kas sūta komandējumā.
23. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – tiek
nodrošināta viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana trīs reizes dienā (tai skaitā no
citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem), ar pašvaldības vadītāja atļauju

par katru komandējuma dienu viņam izmaksā 20 % no dienas naudas
(kompensācijas par papildu izdevumiem) normas.
24. Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā, viņam atlīdzina dienas
naudu − sešus euro par katru komandējuma dienu. Ja darbinieks komandējuma
laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski
pamatoti, ar pašvaldības vadītāja atļauju par katru komandējuma dienu viņam
izmaksā 50 % apmērā no minētās summas.
25. Ja darbinieks tiek komandēts tikai uz vienu dienu un var atgriezties
pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas
režīmu, dienas nauda netiek maksāta;
26. Ja, atbilstoši noslēgtajam līgumam, Amatpersona un Darbinieks darba
braucienam izmanto personisko automašīnu, tad ceļa (transporta) izdevumu
atlīdzināšanai Komandētai personai jāiesniedz maršruta lapa.
27. Ja komandējumam vai darba braucienam tiek izmantots dienesta
transportlīdzeklis, darbiniekam, kas atrodas komandējumā vai darba
braucienā, netiek atlīdzināti ceļa (transporta) izdevumi.
IV. Komandējuma atskaites
28. Atskaiti par komandējumu vai darba braucienu Komandētā persona iesniedz 5
(piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā mēneša pēdējā darba dienā, pēc
atgriešanās no komandējuma vai darba brauciena tai personai, kura viņu
komandējusi atbilstoši Nolikuma 12.punktam. Komandējuma atskaite tiek
noformēta atbilstoši 2.pielikumam.
29. Visiem izdevumiem, kurus darbinieks uzrādījis atskaitē par komandējumu vai
darba braucienu, jābūt pamatotiem ar atbilstoši noformētiem attaisnojuma
dokumentiem.
30. Norēķins vai galīgais norēķins (ja ir saņemts avanss) par komandējumu vai
darba braucienu tiek veikts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne
vēlāk kā mēneša pēdējā darba dienā, pēc 31.punktā minēto dokumentu
iesniegšanas Grāmatvedībā.
31. Darbinieks, kurš ar rīkojumu nosūtīts uz mācībām, pēc kuru noklausīšanās tiek
izsniegta apliecība, sertifikāts vai cits apmācības apliecinošs dokuments, 5
(piecu) darba dienu laikā iesniedz personāla nodaļā apliecinoša dokumenta
kopiju, uzrādot oriģinālu. Personāla nodaļas vadītājs apmācības apliecinošu
dokumenta kopiju ievieto attiecīgā darbinieka personas lietā.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

1.pielikums
Aknīstes novada pašvaldības nolikumam
“Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”
_____________________________________________________________________
darbinieka amats
_____________________________________________________________________
vārds, uzvārds
_____________________________________________________________________
personas kods
KOMANDĒJUMA IESNIEGUMS
_______. gada ____.__________________

_____________________________________________________________________
Kam (Iestādes vadītāja amats, vārds, uzvārds)
Lūdzu apstiprināt komandējumu uz
_____________________________________________________________________
(vieta - valsts, pilsēta, iestāde/organizācija)
_____________________________________________________________________

no 20____.gada ____._________līdz 20___.gada ____.___________,
_____________________________________________________________________
pavisam kopā ____________ diena (-s).
Komandējuma veids: darba vai mācību komandējums (attiecīgo pasvītrot)
Komandējuma
mērķis/uzdevums_______________________________________________________
Apmaksājamie izdevumi (dienas nauda, transporta izdevumi, naktsmītnes izdevumi,
mācību/dalības maksa, u.c.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Avanss ____________________________(jānorāda, vai ir nepieciešams)
Auto marka ____________________________________
Valsts reģistrācijas numurs ________________________
Apliecinu, ka komandējuma laikā neatrodos atvaļinājumā.

Izdevumi tiks segti no
______________________________________________________________

Pielikumā pievienoju komandējuma (darba brauciena) nepieciešamību apliecinošu (us) dokumentu (-us):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

paraksts
SASKAŅOTS
____________________________
(galvenā grāmatvede)
___________________________ _________________
(personiskais paraksts)
V.Uzvārds
____________
(datums)
SASKAŅOTS
____________________________
(iestādes vadītāja amats)
___________________________ _________________
(personiskais paraksts)
V.Uzvārds
____________
(datums)

2.pielikums
Aknīstes novada pašvaldības nolikumam
“Par Aknīstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”

Aknīstes novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000026441, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads
APSTIPRINU:
Grāmatvedībai apmaksāt
izdevumus EUR ______ apmērā
__________________________________
(iestādes vadītāja amats)
___________________________ _________________
(personiskais paraksts)
v., uzvārds
Aknīstes novada Aknīstē, 20___ gada ___. __________
_____________________________________________________________________
(darbinieka amats)
_____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)
KOMANDĒJUMA ATSKAITE
Saskaņā ar _____.gada __.____________ rīkojumu Nr._______ laika posmā
no _____.gada
__.____________ līdz _____.gada __.____________ es atrados komandējumā
_____________________________________________________________________
(valsts, pilsēta, iestāde/organizācija)
Komandējuma uzdevums izpildīts pilnā vai daļējā apjomā /vajadzīgo pasvītrot/.
Komandējuma mērķa/uzdevuma izpildes izklāsts
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Iegūto zināšanu un saņemtās informācijas aktualitāte, nozīmība un pielietošanas
iespējas iestādē, struktūrvienībā
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Komandējuma mērķa /uzdevuma lietderības novērtējums:
komandējuma mērķa /uzdevuma lietderības novērtējums nav iespējams;
darba pienākumu veikšanai komandējuma mērķis/uzdevums ir lietderīgs;
darba pienākumu veikšanai komandējuma mērķis/uzdevums ir daļēji lietderīgs;
darba pienākumu veikšanai komandējuma mērķis/uzdevums nebija lietderīgs.
Saņemts avanss ___________ EUR.

Komandējuma īstenošanai tā laikā izdarīti šādi izdevumi:
N.p. Izdevumu
k.
saturs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izdevumus
att.dok. Nr.

Izmaksu
summa

Valūta
LB
kurss

Grāmatvedības aprēķins
EUR
Db
Piezīmes
konts

Dienas nauda
Ceļa izdevumi
A/m apdrošin.
Izbraukšanas
dokumentu
noformēšana
Izdevumi par
naktsmītni
Prezentāciju
izmaksas
Komisijas
maksa par
konvertāciju
Iegādātās preces
Dalības maksa

Lūdzu apstiprināt atskaiti un apmaksāt komandējuma izdevumus pilnā apmērā
__________ euro.

20______. gada ______. ________________
_____________________________
(paraksts)

11.#
Par saistošo noteikumu Nr.30/2016 “Aknīstes novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
L.Valaine
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājumu atkārtotai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

12.#
Par atļauju struktūrvienības reģistrēšanai Saltupes ielā 9, Aknīstē
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu,
Ministru kabineta 22.09.2015. noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju
un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”
10.2.apakšpunktu, SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 10.08.2015. noslēgto telpu nomas
līgumu Nr.2 ar L.B., 19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atļaut L.B., personas kods, reģistrēt struktūrvienību Aknīstes novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes
novadā, kadastra Nr.5605 001 1107, saimnieciskās darbības veikšanai.

13.#
Par īres maksas samazināšanu “Kraujas 1”- 6, un “Arāji”- 8, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta ceturto daļu, 19.10.2016. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Segt logu un durvju nomaiņas izdevumus pašvaldības izīrētā dzīvokļa
„Kraujas 1”, dz.6, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īrniecei O.T.
1130,55 EUR apmērā, slēdzot vienošanos par īres maksas samazināšanu.
2. Segt durvju nomaiņas izdevumus pašvaldības izīrētā dzīvokļa „Arāji”, dz.8,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īrniekam J.R. 299,00 EUR apmērā,
slēdzot vienošanos par īres maksas samazināšanu.
14.#
Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 15.09.2015. nolikumu „Par
apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā 18.novembrī” (prot. Nr.13, 15.#), 19.10.2016. Finanšu
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
pasākumā izvirzītos kandidātus:
 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrība un iedzīvotāju
grupa izvirza Valdi Kalnieti;
 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieku grupa izvirza Dzintru
Porieti;
 Aknīstes vidusskola izvirza Ināru Vasiļjevu, Evu Joču un Normundu
Mežaraupu;
 Aknīstes Romas katoļu draudze izvirza Zentu Ausmu Viļumu;
 Deputāts J.Vanags izvirza Jāni Lakāju;
 PII “Bitīte” izvirza Sandri Geitusu un Sandru Varslavāni;







Deputāte S.Pudāne izvirza Lāsmu Prandi;
Iedzīvotāju grupa izvirza Osvaldu Tunķeli;
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirza Kristīni Antoņeviču;
Asares pamatskola izvirza Kristīni Rubiķi;
Deputāts G.Geida, deputāts A.Zībergs un Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
J.Bondars izvirza grāmatas “Gārsene un gārsenieši” autorus Edīti Puleri,
Albertu Kreņevski un Ausmu Bērziņu.

15.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu,19.10.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, S.Pudāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2014.gada 23.decembra apstiprinātajā (prot.
Nr.20, 7.#)Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.3. Grozīt 42.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“42. Darbinieka amatalga no pašvaldības finansētajiem izglītības iestāžu
pedagogiem tiek noteikta, vadoties pēc Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””;
1.4. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“35.1 Katrā mēnešalgu grupā mēnešalgas aprēķināšanai tiek noteikti
procenti, pamatojoties uz 01.12.2009. Latvijas Republikas Valsts un
pašvaldību institūciju Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.pielikumu sekojošā apmērā:
Mēnešalgu grupa
Procenti
14
47,8
13
48,8
11
58,8
10
64,8
9
70,8
8
76,8
7
77,8
6
77,8
5
81,8
4
89,8
3
94,8
1.5. Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības amatu saraksta iestādes “Asares
pamatskola” amata vienību “pavāre” (1 slodze).
16.#
Par darba algas koeficienta noteikšanu pašvaldības priekšsēdētājam
A.Ielejs
Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo
2015.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, Aknīstes novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 12.punktu, 19.10.2016.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (G.Geida, S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške,
A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Ielejs), balsojumā nepiedalās – 2

(V.Dzene, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību
amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, J.Vanags),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Noteikt pašvaldības Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai
piemērojamo koeficientu 2017.gadā – 1,8.
17.#
Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par
pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli”, 12.10.2016. un 19.10.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, S.Pudāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 1 personai apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 75,00.
2. Piešķirt 1 personai pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR
150,00.
3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.11.2016. līdz 31.05.2017. – 17
novada izglītības iestādes bērniem.
4. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.11.2016. līdz 31.05.2017. – 42
novada izglītības iestādes bērniem.
18.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
S.Pudāne
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 12.10.2016.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, S.Pudāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar R.A. par dzīvokli “Kraujas 1”11, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, uz 1 gadu.
2. Izslēgt no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”
P.R.
3. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar S.S. par dzīvokli Skolas ielā 16 – 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, līgumu slēdzot uz 1 gadu.
19.#
Par adrešu precizēšanu
A.Ielejs
Ministru kabineta 08.12.2015.

Pamatojoties uz
noteikumiem Nr.698
“Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, S.Pudāne,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (J.Vanags), Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunas adreses vai mainīt sekojošas adreses uz jaunām:
Nr.
Esošā adrese
Jaunā adrese zemes
Kadastra
p.k.
gabalam un būvēm uz tā
apzīmējums

“Tauriņu ferma”, Asares 56440040103
pagasts, Aknīstes novads, LV5210
2.
“Tauriņi”, Asare, Asares “Tauriņi”, Asares pagasts, 56440040102
pagasts, Aknīstes novads, Aknīstes novads, LV-5210
LV-5210
3.
“Tauriņu
klēts”,
Asare, 56440040335
Asares pagasts, Aknīstes
novads, LV-5210
4.
“Kaktusi”, Asares pagasts, “Kaktusi”, Asare, Asares 56440040261
Aknīstes novads, LV-5210 pagasts, Aknīstes novads, LV5210
5.
“Jaunkalni”,
Gārsenes 56620030377
pagasts, Aknīstes novads, LV5218
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
1.

20.#
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 33A, Aknīstē, 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”, Aknīstes
novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas
plānojumiem”, 12.10.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Skolas ielā 33A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0444, trīs daļās, atdalot no īpašuma
zemes gabalu 1,0 ha platībā.
2. Zemes gabalu platības un apgrūtinājumu teritorijas pēc uzmērīšanas var tikt
precizētas.
Pielikumā – zemes robežu shēma.
21.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Tunķeļi”,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā
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”, 12.10.2016.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.L., personas kods, dzīvesvieta, izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Tunķeļi”, kadastra Nr.56250050020, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.56250050020 –
16,4 ha platībā sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros iesniegt apstiprināšanai Aknīstes
novada pašvaldībā.
Pielikumā:
zemes robežu plāna kopija.

22.#
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”, 12.10.2016. un 20.10.2016.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags,
S.Pudāne, I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt J.G., dzīvesvieta, pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus 2,79 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.56250070178 un 2,12 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu Nr.56250090055, un noslēgt zemes nomas līgumu uz
10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Iznomāt IK “nosaukums”, reģistrācijas numurs, adrese, pašvaldībai piekrītošo
zemes īpašumu “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
Nr.56620030287, kas sastāv no zemes vienības ar apzīmējumu
Nr.56620030377 – 3,5 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un papildmērķis 1003 –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.

