
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,  

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2017.gada 25.janvārī        Nr.2 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Asares pamatskolas likvidēšanu. (V.Dzene) 

2. Par apstiprinātajiem līgumiem. (V.Dzene) 

3. Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī. (M.Nastaja) 

4. Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

5. Par saistošo noteikumu Nr.2/2017 „ Grozījumi Aknīstes novada domes 

24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības 

speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)  

6. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 

budžetā. (M.Nastaja) 

7. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā un amatu katalogā. (V.Dzene) 

8. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no 01.01.2017.līdz 31.08.2017. (V.Dzene) 

9. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām. (V.Dzene) 

10. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem no 01.01.2017. – 31.08.2017. (V.Dzene) 

11. Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā” īstenošanu. (V.Dzene) 

12. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem. (V.Dzene) 

13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par 

pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu. (V.Dzene) 

14. Par projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

(V.Dzene) 

15. Par tehniskā projekta izstrādi SIA “Aknīstes VSAC” ēkas piebūvei. (V.Dzene) 

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

17. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. (V.Dzene) 

18. Par telpu nomu. (A.Ielejs) 

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

mailto:akniste@akniste.lv


20. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Skolas iela 3B, Aknīste, 

Aknīstes novads, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. (A.Ielejs) 

21. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. (A.Ielejs) 

22. Par adrešu maiņu un piešķiršanu. (A.Ielejs) 

23. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (A.Ielejs) 

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

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

26. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Kraujas 1”, dz.6, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā, nodošanu atsavināšanai. (S.Pudāne) 

27. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

28. Par saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu. 

(S.Pudāne) 

29. Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 

26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes 

novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

30. Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes 

novadā” apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

31. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. (V.Dzene) 

 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Aivars Ielejs, 

Andris Zībergs, 

Ināra Lunģe, 

Aija Voitiške, 

Jānis Vanags, 

Skaidrīte Pudāne, 

Valentīna Čāmāne, 

Guntars Geida 

 

Pašvaldības darbinieki: S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    M.Nastaja – finansiste, 

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    K.Tēts – Asares pagasta pārvaldes vadītājs, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    L.Deksne – Sociālā dienesta vadītāja, 

    S.Silaraupe – sociālā darbiniece 

Piedalās: Laikraksta “Brīvā Daugava” žurnāliste I.Bičevska, 

  24 Asares pagasta u.c. iedzīvotāji 

 

 



Deputāte A.Voitiške ierosina precizēt 1.jautājumu, izsakot to šādā redakcijā: 

Par Asares pamatskolas likvidēšanu vai reorganizēšanu. 

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene aicina balsot par 1.jautājuma formulējumu 

A.Voitiškes ierosinātajā redakcijā.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, G.Geida, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtības 1 jautājumu šādā redakcijā: Par Asares 

pamatskolas likvidēšanu vai reorganizēšanu. 

 

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

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, G.Geida, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 31 jautājumu. 

 

1.# 

Par Asares pamatskolas likvidēšanu vai reorganizāciju 

V.Dzene 

 (Vecāku padomes priekšsēdētājas L.Čāmānes runa, deputātu debates – audio 

ierakstā)  

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Finanšu komitejas sēdi. 
 

2.# 

Par apstiprinātajiem līgumiem 

V.Dzene 

1. 13.12.2016. autoratlīdzības līgums ar S.R., /adrese/, par autordarbu “Uz 

Ziemassvētku sliekšņa” Aknīstes novada senioriem Gārsenes kultūras namā 

15.12.2016. Līguma summa 100,00 EUR. 

2. 19.12.2016. līgums ar SIA “MK Dizains”, reģ.Nr.45403024800, juridiskā 

adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, par bērnu rotaļu laukuma konstrukciju 

izgatavošanu un uzstādīšanu Asares pamatskolas teritorijā. Līguma summa 

1385,45 EUR. 

3. 12.12.2016. līgums ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju I.Š., /adrese/, par 

nekustamā īpašuma “Asteres”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā; Krasta iela 

17, Aknīstē, Aknīstes novadā; “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

vērtēšanu. Līguma summa 360,00 EUR. 

4. 19.12.2016. līgums ar J.B., /adrese/, par pasākuma muzikālo noformējumu 

Asares kultūras namā 25.12.2016. Līguma summa 500,00 EUR. 

5. 29.12.2016. līgums ar Zemgales plānošanas reģionu, reģ.Nr.90002182529, 

juridiskā adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, par personas datu apstrādi un apmaiņu 

ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā.  

6. 27.12.2016. līgums ar SIA “Petarde Ltd”, reģ.Nr.40003872737, juridiskā 

adrese: Ūnijas iela 76, Rīga, par Jaunā gada salūta organizēšanu Aknīstē 

01.01.2017. Līguma summa 800,00 EUR. 

7. 27.12.2016. līgums ar SIA “VIPRO”, reģ.Nr.48503021687, adrese: Nākotnes 

iela 1B-42, Saldus, par Vecgada balli Gārsenes kultūras namā 30.12.2016. 

Līguma summa 850,00 EUR. 



8. 30.12.2016. līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, 

reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, par Aknīstes 

novada autoceļu un ielu ceļa klātnes planēšanu. Līguma summa 11 201,79 EUR. 

9. 30.12.2016. līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu 

rajons, reģ.Nr.40003356530, adrese: Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530, 

juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, par Aknīstes novada Aknīstes pilsētas 

tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2017.gadā.  

10. 04.11.2016. līgums ar Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs 

“Dzeguzīte”, reģ.Nr.90000073412, juridiskā adrese: Iršu pagasts, Kokneses 

novads, par aprūpi Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem 5 personām. Viena 

klienta uzturēšanās izmaksas diennaktī – 15,00 EUR (ar 01.01.2017. – 19,69 

EUR). 

11. 05.01.2017. līgums ar SIA “K-RDB”, reģ.Nr.45403013690, juridiskā adrese: 

Draudzības aleja 19-58, Jēkabpils, par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību 

Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu, ielu pārbūvei Asares pagastā un 

Gārsenes pagastā. Līgumcena objektiem Asares pagastā – 19029,91 EUR, 

Gārsenes pagastā – 7521,36 EUR. 

12. 02.01.2017. pasūtījums Nr.11 saskaņā ar 2009.gada 4.septembra Bibliotēku 

informācijas sistēmas ALISE piegādes un  pakalpojumu līgumu Nr.A120/2009, 

ar SIA “Tieto Latvia” par produkta SKOLU ALISE lietošanu Aknīstes 

vidusskolas bibliotēkai. Līgumcena 84,70 EUR. 

13. 09.01.2017. patapinājuma līgums ar Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centru, reģ.Nr.90000289913, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, par 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā ēkas Saltupes ielā 9, Aknīstē, jumta 10 m2 daļu 

un telpas 2 m2 daļu.  

14. 09.01.2017. pakalpojuma līgums ar J.S., /adrese/, par klaiņojošo dzīvnieku un 

negadījumos cietušo dzīvnieku savākšanu. Līguma summa 23,00 EUR par 

stundu. 

15. 11.01.2017. līgums ar SIA “Domenikss”, reģ.Nr.40003363354, juridiskā 

adrese: Krasta iela 34, Rīga, par jauna pasažieru mikroautobusa ar 19+1 

sēdvietām iegādi. Līguma summa 79 699,59 EUR. 

16. 10.01.2017. līgums ar SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģ.Nr.45403003245, 

juridiskā adrese: “Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads, par skolēnu 

pārvadāšanu rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos.  

17. 11.01.2017. līgums ar SIA “Ralko”, reģ.Nr.43603022448, juridiskā adrese: 

Raiņa iela 28, Jelgava, par Miera ielas apgaismojuma pārbūvi Aknīstē. Līguma 

summa 423,50 EUR. 

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 
 

3.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi decembrī 

M.Nastaja 

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

budžetiem”, 18.01.2017.Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāra-

decembra ieņēmumus – EUR 2482385,69 un izdevumus – EUR 2397425,99; speciālā 

budžeta ieņēmumus – EUR 135372,63 un izdevumus – EUR 142914,17; ziedojumu un 

dāvinājumu ieņēmumus – EUR 1846,50 un izdevumus – EUR 489,97. 



 

4.# 

Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 „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”, 18.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

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

„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. 1/2017 

„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: 

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 
Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 45 69 99 2 54 16 2 48 24 15 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 44 37 37 1 45 00 1 45 82 37 

  III Nodokļu ieņēmumi  1 34 39 27 1 17 50 1 35 56 77 

  Tiešie nodokļi  1 34 39 27 1 17 50 1 35 56 77 

04.0.0.0 ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                                                                          13 73 09 1 17 50 14 90 59 

04.1.0.0 Nekustamā īpašuma nodoklis                                                                                                                                                                               13 73 09 1 17 50 14 90 59 

04.1.1.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi                                                                                                                                                                      12 99 18 1 13 00 14 12 18 

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                    

12 12 08 1 13 00 13 25 08 

04.1.2.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

būvēm                                                                                                                                                             

73 91 4 50 78 41 

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                           

71 91 6 10 78 01 

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 

iepriekšējo gadu parādi                                                                                                                                      

2 00 -1 60 40 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 9 98 10 27 50 10 25 60 

09.0.0.0 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                                        

10 00 6 00 16 00 

09.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā                                                                                                                                                        

10 00 6 00 16 00 



09.4.2.0 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās                                                                                                                 

10 00 6 00 16 00 

09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās                                                                                                                 

10 00 6 00 16 00 

10.0.0.0 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                                                                 2 05 1 50 3 55 

10.1.0.0 Naudas sodi                                                                                                                                                                                              2 05 1 50 3 55 

10.1.4.0 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                                                                       2 05 1 50 3 55 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                                                                       2 05 1 50 3 55 

13.0.0.0 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 

ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS                                                                                                            

9 82 20 20 00 10 02 20 

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                              2 96 00 11 10 3 07 10 

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                              2 96 00 11 10 3 07 10 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                              2 96 00 11 10 3 07 10 

13.2.0.0 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                               6 86 20 8 90 6 95 10 

13.2.1.0 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                                     6 86 20 8 90 6 95 10 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                                                                                                                                                     6 86 20 8 90 6 95 10 

  V Transfertu ieņēmumi  91 91 93 1 76 91 93 69 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                                87 71 93 9 26 87 81 19 

18.6.0.0  Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta                                                                                                                           

87 71 93 9 26 87 81 19 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim                                                                                                                                           

41 12 26 12 46 41 24 72 

18.6.2.1. Dotācija 1. ,2., 3. un 4. klases brīvpusdienām                                                                                                                                                           1 72 60 9 26 1 81 86 

18.6.2.7. Mērķdotācija asistenta pakalpojumu 

nodrošināšanai pers. ar invaliditāti                                                                                                                                   

93 52 3 20 96 72 

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti  ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm                                                                 

1 23 27 -3 20 1 20 07 

18.6.3.2. NVA  projektu līdzekļi                                                                                                                                                                                   1 18 96 -3 20 1 15 76 

19.0.0.0 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                                                            4 20 00 -7 50 4 12 50 

19.2.0.0 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām                                                                                                                                                         

4 20 00 -7 50 4 12 50 

19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                                                                                                                                              3 00 00 37 80 3 37 80 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                                                                                                                                              3 00 00 37 80 3 37 80 

19.2.3.0 Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju 

nodrošināšanai                                                                                                                                                     

1 20 00 -45 30 74 70 

19.2.3.0. Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju 

nodrošināšanai                                                                                                                                                     

1 20 00 -45 30 74 70 

  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi  9 15 69 1 07 40 10 23 09 

21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                 9 15 69 1 07 40 10 23 09 

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                                                                                                       

8 29 10 92 50 9 21 60 

21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem                                                                                                                                                                       2 00 00 -45 62 1 54 38 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām                                                                                                                                                                                2 00 00 -45 62 1 54 38 

21.3.7.0 Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem                                                                                                                                           

1 60 40 2 00 

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem                                                                                                                           

1 60 40 2 00 

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri                                                                                                                                                                                 2 65 50 37 00 3 02 50 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu                                                                                                                                                                                  1 20 00 32 00 1 52 00 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                                                                                                  95 50 5 00 1 00 50 

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 

pakalpojumiem                                                                                                                                               

3 62 00 1 00 72 4 62 72 

21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs                                                                                                                                                  

33 00 7 00 40 00 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem                                                                                                                                                      

1 80 00 57 22 2 37 22 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                                                                                                                                                                   1 09 00 36 50 1 45 50 



21.4.0.0 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi                                                               

86 59 14 90 1 01 49 

21.4.9.0 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 

un pašu ieņēmumi                                                                                                                                         

86 59 14 90 1 01 49 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi                                                                                                                                                            86 59 14 90 1 01 49 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada plāns 

(EUR) 
Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

2 52 21 16 9 26 2 52 30 42 

           8 36 08 -1 21 87 7 14 21 

01.110    Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas                                                                          32 34 92 -24 85 32 10 07 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    50 80 09 1 21 87 52 01 96 

08.210    Bibliotēkas                                                                                                             5 90 26 17 65 6 07 91 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                   23 96 68 2 75 23 99 43 

09.219     69 14 80 9 26 69 24 06 

10.920    Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības 

pasākumi                                                             

30 31 93 4 45 30 36 38 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

2 52 21 16 9 26 2 52 30 42 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                1 38 73 00 -13 98 1 38 59 02 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               1 12 29 17 -2 74 1 12 26 43 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          1 08 11 47 3 52 1 08 14 99 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        1 08 11 47 3 52 1 08 14 99 

1140     Piemaksas un prēmijas                                                                                                                                                                                    15 00 -12 02 2 98 

1148 Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana                                                                                                                                                         15 00 -12 02 2 98 

1150     Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

4 02 70 5 76 4 08 46 

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata                                                                                                                       

4 02 70 5 76 4 08 46 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                               

26 43 83 -11 24 26 32 59 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

26 43 83 -11 24 26 32 59 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

26 43 83 -11 24 26 32 59 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    55 37 98 1 95 82 57 33 80 

2100     Komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                                        33 92 -35 33 57 

2110     Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                              16 44 -35 16 09 

2111 Dienas nauda                                                                                                                                                                                             8 88 10 8 98 

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi                                                                                                                                                       

7 56 -45 7 11 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              35 03 95 1 70 57 36 74 52 

2210     Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                               64 72 1 64 73 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                                               64 72 1 64 73 

2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                                  11 58 80 19 64 11 78 44 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri                                                                                                                                                           5 07 40 -2 05 5 05 35 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                                                                                                                                                                       57 78 -3 36 54 42 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju                                                                                                                                                                             5 10 51 29 00 5 39 51 

2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju                                                                          

81 11 -3 95 77 16 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

10 23 07 2 50 10 25 57 



2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    2 43 56 -4 59 2 38 97 

2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem                                                                                                                              

21 28 -1 85 19 43 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                                                                                                             1 50 10 1 60 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības  nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

7 21 82 8 84 7 30 66 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu)                                                                                                           

6 77 86 1 58 55 8 36 41 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              2 87 48 -19 97 2 67 51 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts                                                                                                                                                                  87 68 2 05 89 73 

2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana                                                                                                                                          

97 67 -9 06 88 61 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana                                                                                                                                                                             40 00 -56 39 44 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                                                                                                                                                              1 29 04 1 89 96 3 19 00 

2247 Apdrošināšanas izdevumi                                                                                                                                                                                  35 99 -3 87 32 12 

2250     Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi                                                                                                                                                                    1 11 82 2 65 1 14 47 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana                                                                                                                                                                         1 11 82 2 65 1 14 47 

2260     Īre un noma                                                                                                                                                                                              56 14 -4 93 51 21 

2261 Ēku, telpu īre un noma                                                                                                                                                                                   12 00 -1 30 10 70 

2263 Zemes noma                                                                                                                                                                                               5 50 -2 29 3 21 

2264 Iekārtu un inventāra īre un noma                                                                                                                                                                         38 64 -1 34 37 30 

2270     Citi pakalpojumi                                                                                                                                                                                         3 76 06 -7 20 3 68 86 

2278 Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas 

izdevumi                                                                                                                                               

2 72 05 0 2 72 05 

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi                                                                                                                                                    

1 04 01 -7 20 96 81 

2280     Maksājumi par sniegtajiem finanšu 

pakalpojumiem                                                                                                                                                          

35 48 -65 34 83 

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu                                                                                                                                                              35 48 -65 34 83 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

19 72 62 26 44 19 99 06 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               5 77 24 38 68 6 15 92 

2311 Biroja preces                                                                                                                                                                                            1 18 52 83 1 19 35 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                2 49 54 11 26 2 60 80 

2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai                                                                                                                                     

2 09 18 26 59 2 35 77 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     4 03 50 -16 53 3 86 97 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 3 58 50 -16 53 3 41 97 

2340     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana                                                                          

3 19 -19 3 00 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces                                                                                                                                                                 3 19 -19 3 00 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli                                                                                                                                                         

5 31 22 -5 13 5 26 09 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         5 31 22 -5 13 5 26 09 

2360     Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana                                                                                                                                           

4 07 69 9 17 4 16 86 

2361 Mīkstais inventārs                                                                                                                                                                                       41 66 3 60 45 26 

2363 Ēdināšanas izdevumi                                                                                                                                                                                      3 66 03 5 57 3 71 60 

2370     Mācību līdzekļi un materiāli                                                                                                                                                                             35 70 44 36 14 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli                                                                                                                                                                             35 70 44 36 14 

2400     Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                                                              25 60 -84 24 76 

2400     Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                                                              25 60 -84 24 76 

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                                                              25 60 -84 24 76 

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                                                                        35 42 -1 25 34 17 

4300     Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                                                               35 42 -1 25 34 17 



4310     Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei                                                                                                                                                          

35 42 -1 25 34 17 

4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo 

budžetu                                                                                                 

35 42 -1 25 34 17 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  21 62 89 -25 66 21 37 23 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            21 62 89 -25 66 21 37 23 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    6 11 06 34 46 6 45 52 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                               1 67 55 29 50 1 97 05 

5233 Bibliotēku fondi                                                                                                                                                                                         66 80 3 56 70 36 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika                                                                                                                                                              49 86 1 40 51 26 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     14 41 84 -60 12 13 81 72 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     14 41 84 -60 12 13 81 72 

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                                                                        20 46 81 -46 57 20 00 24 

6200     Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                                                      5 14 46 -46 57 4 67 89 

6250     Pašvaldību sociālā palīdzība naudā                                                                                                                                                                       2 15 00 -46 57 1 68 43 

6252 Pabalsti veselības aprūpei                                                                                                                                                                               1 60 00 -46 57 1 13 43 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           15 65 06 -99 10 14 65 96 

7100     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           8 36 08 -1 21 87 7 14 21 

7180     Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   8 36 08 -1 21 87 7 14 21 

71800 Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi                                                                                                                                                                   8 36 08 -1 21 87 7 14 21 

7200     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                       

7 28 98 22 77 7 51 75 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām                                                                                                                                     

6 97 90 22 77 7 20 67 

72101 Izglītības transferti                                                                                                                                                                                    5 41 90 -23 80 5 18 10 

72103 Sociālās palīdzības transferti                                                                                                                                                                           1 56 00 46 57 2 02 57 

 

 

5.# 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2017 „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”, 18.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2017 

„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. 2/2017 

„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: 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Gada 

plāns 

(EUR) 

Grozījumi 

(EUR) 

Precizētais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

18 05 20 3 00 18 08 20 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    18 05 20 3 00 18 08 20 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

18 05 20 3 00 18 08 20 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                2 98 01 -15 46 2 82 55 

1100     Atalgojums                                                                                                                                                                                               2 41 13 -17 55 2 23 58 

1110     Mēneša amatalga                                                                                                                                                                                          2 41 13 -17 55 2 23 58 

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                                                                                                                                                                        2 41 13 -17 55 2 23 58 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                               

56 88 2 09 58 97 

1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas                                                                                                                                           

56 88 2 09 58 97 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas                                                                                                                                           

56 88 2 09 58 97 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    7 91 65 21 84 8 13 49 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              6 17 63 47 14 6 64 77 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

1 46 25 -17 93 1 28 32 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem                                                                                                                                                                    17 98 -17 98 0 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                                                                                                             65 5 70 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo 

remontu)                                                                                                           

4 66 13 65 07 5 31 20 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                                                                                                                                                              4 47 59 65 07 5 12 66 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

1 64 02 -25 30 1 38 72 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               24 09 -5 24 04 

2312 Inventārs                                                                                                                                                                                                24 02 -5 23 97 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli                                                                                                                                                                     24 93 -1 50 23 43 

2322 Degviela                                                                                                                                                                                                 24 93 -1 50 23 43 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         1 15 00 -23 75 91 25 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         1 15 00 -23 75 91 25 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  3 77 17 -3 38 3 73 79 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            2 96 17 -3 38 2 92 79 

5210     Zeme, ēkas un būves                                                                                                                                                                                      2 34 24 -3 38 2 30 86 

5213 Transporta būves                                                                                                                                                                                         2 34 24 -3 38 2 30 86 

 

6.# 

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”, 18.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, 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. 
 

7.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā un amatu katalogā 

V.Dzene 

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

21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts un pašvaldību 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 18.01.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, 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:  

1.1. Grozīt 40.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“40. Pieņemot darbā līgumstrādniekus, nosaka šādu samaksu: 

40.1. autobusa vadītājs – 3,32 euro/h; 

40.2. vieglās automašīnas vadītājs – 3,04 euro/h; 

40.3. traktorists – 2,71 euro/h; 

40.4. traktorists (ceļu tīrīšana no sniega un planēšana) – 5,42 euro/h; 

40.5. teritorijas labiekārtošanas darbi – valstī noteiktā minimālā mēneša 

darba alga; 

40.6. pulciņa vadītājs – 5,58 euro/h; 

40.7. gids – 4,33 euro/h”  

1.2. Papildināt 351.punktu: 

Mēnešalgas grupa Procenti 

2 99 

1.3. Veikt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā:  

1.3.1. iestādes “Administrācija” amata “Pašvaldības policijas kārtībnieks” 

vienības palielināt no 0,8 uz 2; 

1.3.2. struktūrvienības “Tautsaimniecība” amata “Strādnieks” vienības 

palielināt no 1 uz 2; 

1.3.3. izslēgt no iestādes “Aknīstes vidusskola” amatu saraksta amatu 

“apkopēja internātā” – 1,4 slodzes; 

1.3.4. iekļaut iestādes “Aknīstes vidusskola” amatu sarakstā amatu 

“internāta aukle” – 2 slodzes; 

1.3.5. iekļaut struktūrvienības “Tautsaimniecība” amatu sarakstā amatu 

“ceļu un ielu īpašumu apsaimniekotājs” – 0,6 slodze. 

2. Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības sistēmā. 

 

8.# 

Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no 01.01.2017.līdz 31.08.2017. 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 3.panta pirmās daļas 

1. un 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 



pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu 

Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

14.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība”, 18.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 17992,00 pašvaldības izglītības 

iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.01.2017. līdz 31.08.2017. sekojoši: 

1.1. PII „Bitīte” 15799,00 EUR. 

1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. 2193,00 EUR. 

2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 233 016,00 EUR pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.01.2017.līdz 31.08.2017.: 

2.1. Aknīstes vidusskolai 209 806,00 EUR.  

2.2. Asares pamatskolai 23 210,00 EUR.  

3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 9958,00 EUR pašvaldības izglītības 

iestādēs interešu izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām no 01.01.2017. līdz 31.08.2017. sekojoši: 

3.1. Aknīstes vidusskolai 3915,00 EUR.  

3.2. Asares pamatskolai 688,00 EUR. 

3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram 5355,00 EUR. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai 

grāmatvedei. 
 

9.# 

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par 

valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 18.01.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

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

novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba 

algas no 01.01.2017. līdz 31.08.2017.: 

1.1. Aknīstes vidusskolā – 1200,00 EUR (1 likme); 

1.2. Asares pamatskolā – 225,00 EUR (0,25 likme); 

1.5. Aknīstes bērnu jauniešu centrā – 900,00 EUR (1 likme) 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai 

grāmatvedei. 
 

 



10.# 

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2017. līdz 31.08.2017. 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9, 10.punktu, 

18.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības 

iestādēs no 01.01.2017. – 31.08.2017.:  

1.1. Aknīstes vidusskolā –70,10 EUR; 

1.2. Asares pamatskolā –176,84 EUR; 

1.3. pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 201,53 EUR.  

 

Izdevumu tāmes – pielikumā  

 

Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 2017.gadā (pēc 2016.gada naudas plūsmas) no 01.01.2017. 

 

Aknīstes vidusskolas 

Izdevumu tāme 

 

EKK Nosaukums Summa (EUR) 

1100 Atalgojums 79444 

1200 Darba devēja VSAOI 18167 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 105 

2200 Pakalpojumi 65601 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs 

11500 

5233 Bibliotēku krājumi 148 

 Kopā uzturēšanas izdevumi 174965 

 Skolēnu skaits uz 2017.gada 1.janvāri 208 

 Izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī 70,10 

 

Asares pamatskolas 

Izdevumu tāme 

 

EKK Nosaukums Summa (EUR) 

1100 Atalgojums 38732 

1200 Darba devēja VSAOI 8850 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 363 

2200 Pakalpojumi 6795 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs 

2556 

 Kopā uzturēšanas izdevumi 57296 

 Skolēnu skaits uz 2017.gada 1.janvāri 27 

 Izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī 176,84 

 



 

PII Bitīte 

Izdevumu tāme 

 

EKK Nosaukums Summa (EUR) 

1100 Atalgojums 123982 

1200 Darba devēja VSAOI 28467 

2200 Pakalpojumi 35693 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs 

7745 

 Kopā uzturēšanas izdevumi 195887 

 Skolēnu skaits uz 2017.gada 1.janvāri 81 

 Izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī 201,53 

 
 

11.# 

Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā” īstenošanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumiem Nr. 310 „Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

īstenošanas noteikumi”, Aknīstes novada domes 21.09.2016. lēmumu (prot.Nr.12, 1.#) 

“Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 21.12.2016. lēmumu Nr.39-2-60/7782 

“Par projekta iesnieguma Nr.9.2.4.2./16/I/055 apstiprināšanu ar nosacījumu”,  

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

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

nepiedalās – 2 (A.Voitiške, G.Geida), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projekta vadības grupu sekojošā sastāvā: 

1.1. projekta vadītājs – Līga Līduma; 

1.2. projekta asistents – Ilga Cālīte; 

1.3. projekta grāmatvedis – Mārīte Nastaja; 

1.4. projekta iepirkumu speciālists – Lāsma Prande 

2. Apstiprināt projekta īstenošanas darba grupu sekojošā sastāvā: 

2.1. koordinators komunikācijai ar skolēniem – Aija Voitiške; 

2.2. koordinators komunikācijai ar senioriem, lauku, trūcīgajiem, 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – Skaidrīte Medvecka; 

2.3. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – Guntars Geida. 

3. Noteikt darba algas likmes stundā sekojošā apmērā: 

3.1. projekta vadītājs – pamatdarba stundas likmes apmērā – 4,04 EUR; 

3.2. asistents – 3,84 EUR; 

3.3. grāmatvedis – 3,64 EUR; 

3.4. iepirkumu speciālists – 3,64 EUR; 

3.5. koordinators komunikācijai ar skolēniem – 3,64 EUR; 



3.6. koordinators komunikācijai ar senioriem, lauku, trūcīgajiem, 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – 3,64 EUR; 

3.7. koordinators sporta aktivitāšu rīkošanai – pamatdarba stundas likmes apmērā – 

3,04 EUR. 

 

12.# 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem 

V.Dzene 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, 

32.panta pirmo daļu, ņemot vērā 09.01.2017. Izsoles rezultātus, 18.01.2017. Finanšu 

komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt izsoli par Aknīstes pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 

36 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu par nenotikušu. 

2. Atkārtoti organizēt minētā dzīvokļa atsavināšanas izsoli, pazeminot nosacīto 

cenu par 20 %.  

3. Izdarīt grozījumus Aknīstes novada domes 28.09.2016. (prot. Nr.13, 10.#) 

izsoles noteikumos Nr.5/2016 „ Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā 

Augšzemes ielā 36-7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. 

 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                                  Aknīstes novada domes 

sēdē                                                                 

2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 10.#) 

GROZĪJUMI  

                                                                                                  Aknīstes novada domes 

sēdē                                                                 

2016.gada 23.novembrī (protokols Nr.16, 15.#) 

GROZĪJUMI  

                                                                                                  Aknīstes novada domes 

sēdē                                                                 

2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 12.#) 

 

 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2016 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu" 

 

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese: 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 6.martā plkst. 11.00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

                                                              komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine 

                                                              komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja 

                                                                                                           Jānis Gavars                                                                                                        



                                                              Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis)  

Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra 

Nr.56059009242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma 

domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā 

cena ir EUR 1731,67 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit viens euro 67 centi). 

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš 

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi); 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no katra izsolāmā nekustamā īpašuma 

objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 

centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā 

naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais 

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta 

nosacīto cenu.  

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 

Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” 

bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X, vai 

arī skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes 

novada pašvaldībā līdz 2017.gada 3.martam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 

12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;  

 jāuzrāda pase;  

 dokuments par drošības naudas iemaksu;  

 dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

 Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;  

 dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

 apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes 

institūciju amatpersonu) kompetences apjomu; 

 kvīts par drošības naudas samaksu; 

 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

 noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

http://www.akniste.lv/


17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu. 

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, 

ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

 nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;  

 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 

noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar 

savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles 

noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa 

tālr.22029315.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas 

numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties    izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs 

šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu 

par noteikto minimālo cenas pieauguma apmēru EUR 30,00. Izsoles dalībniekam ir 

tiesības cenas paaugstinājuma soļa apmēru palielināt pēc saviem ieskatiem, bet ne 

vairāk kā par EUR 100,00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu 

nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē 

to ar āmura piesitienu.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas 

nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu 

un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem 

saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, 

kurā norāda dalībnieka 

 juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

 fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko 

viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par 

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir 

tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta 

dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam 

pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto 



augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko 

cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās 

augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā 

īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir 

nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. 

Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. 

Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.   

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta  

nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un 

reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā 

kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu 

Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

40. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas 

atsavināšanas        komisija.  

41. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, 

kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto 

nekustamo īpašumu.  

42. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās 

parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles 

noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un 

drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli 

var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu 

dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

43. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par 

tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 1 (viena) 

mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Domes sēdē. 

44. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas komisija.  

45. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes 

novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku 

informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2016.gada 23.novembra līdz 2017.gada 

6.janvārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 

8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.  

47. Izsole notiks 2017.gada 6.martā plkst. 11.00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, 

Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

13.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par 

pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu 



V.Dzene 

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

18.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pedagoģiski 

medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu. 

14.# 

Par projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu,  

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

S.Pudāne, V.Čāmāne, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (I.Lunģe, A.Voitiške), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Aknīstes vidusskolu kā sadarbības partneri projektā “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pārstāv Jēkabpils novada pašvaldība, 

projekta koordinators - Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde. 

 

15.# 

Par tehniskā projekta izstrādi SIA “Aknīstes VSAC” ēkas piebūvei 

V.Dzene 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

S.Pudāne, V.Čāmāne, I.Lunģe, A.Zībergs); PRET – 1 (A.Voitiške); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atlikt lēmuma pieņemšanu uz nākošo domes sēdi. 

 

16.# 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz iepirkuma Nr.ANP 2013/26 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Aknīstes novadā”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta e)apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, 

otro daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu, Aknīstes novada domes 

26.10.2011. saistošo noteikumu Nr.22 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” 36.punktu, 18.01.2017. Finanšu komitejas 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada teritorijā 19,77 

EUR par 1 m3 (ar PVN) ar 2017.gada 1.janvāri. 

 

17.# 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

V.Dzene 

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

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 10.punktu, Aknīstes novada domes 

26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas plānojumiem”, Ministru 

kabineta 01.10.2010. noteikumiem Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību 

pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, 18.01.2017. Finanšu 

komitejas lēmumu,  



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties no SIA “HUTOR”, reģ. 

Nr.50003707511, nekustamo īpašumu “Veccensoņi”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, 

kurš sastāv no 3 ēkām un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra 

Nr.56440040268, pašvaldības funkciju veikšanai. Līguma summa 1000,00 EUR. 

 

18.# 

Par telpu nomu 

A.Ielejs 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 11.01.2017. Tautsaimniecības 

komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt L.R., /dzīvesvieta/, telpu 16,0 m2 platībā Dzirnavu ielā 5, Aknīstē, 

friziera pakalpojumu veikšanai. Nomas maksa – 4,48 EUR mēnesī (0,28 euro/m2), ar 

nosacījumu, ka nomas maksa var mainīties pēc Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodikas 

apstiprināšanas. 

 

19.# 

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”, 11.01.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt S.A., /dzīvesvieta/, ar z/s „Vairogi”, /reģ.Nr./, noslēgto zemes 

apakšnomas līgumu par zemes gabala nomu 6,5 ha platībā, kadastra Nr. 5662 

001 0065, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Atļaut S.A., /dzīvesvieta/, slēgt apakšnomas līgumu ar I.B., /dzīvesvieta/, par 

zemes gabala nomu 6,5 ha platībā, kadastra Nr. 5662 001 0065, Gārsenes 

pagastā, uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Precizēt Aknīstes novada domes 28.09.2016. lēmuma “Par pašvaldības zemes 

nomu” (prot. Nr.13, 23.#) 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“Iznomāt A.G., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra 

Nr. 56620020119, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

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

lauksaimniecība.” 

 

20.# 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Skolas iela 3B, Aknīste, 

Aknīstes novads, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

A.Ielejs 



Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, 22.pantu, 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”,  Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes novada domes 2016.gada 

28.septembra lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”  (prot.Nr.13, 26.#) un 

projekta izstrādātāja SIA   „LL Projekti” sertificētas mērnieces L.Petenko 2017.gada 

5.janvāra iesniegumu (saņemts Aknīstes novada pašvaldībā 2017.gada 5.janvārī, 

reģ.Nr.8), 11.01.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Skolas  iela 3B, 

Aknīste, Aknīstes nov. (kadastra Nr.56050010473). 

2. Paliekošajai  projektētai zemes vienībai Nr.1 (kadastra apzīmējums 

56050010048) saglabāta adrese:  Skolas iela 3B, Aknīstē,  Aknīstes novadā. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  

– 0908 –  pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (kadastra apzīmējums 56050010049) piešķirt 

adresi:  Skolas iela 5 A, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

0908 –  pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta 

pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu ,šo 

lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā  viena mēneša laikā no administratīvā akta 

spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada 

pašvaldībā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

 

21.# 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem, Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 11.01.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt nosaukumu pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam 

“Pagasta zeme – pagrieziens uz RAPS”, kadastra Nr.56620020119, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.56620020119 – 4,3 ha platībā uz nosaukumu “Žļābji”, Gārsenes 

pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56620020119 – 4,3 ha platībā 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

22.# 

Par adrešu maiņu un piešķiršanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 



mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 11.01.2017. Tautsaimniecības komitejas 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt jaunas adreses vai mainīt sekojošas adreses uz jaunām: 

Nr. 

p.k. 

Esošā adrese zemes 

vienībai un saimniecības 

ēkai 

Jaunā adrese zemes 

vienībai un 

saimniecības ēkai uz 

tās 

Kadastra 

apzīmējums 

1. Dzirnavu iela 24, Aknīste, 

Aknīstes novads, LV-5208 

Upes iela 3A, 

Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208 

56050010181 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

23.# 

Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) “Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

A.Ielejs 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu, 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta" 38.punktu, 11.01.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi) 

“Jaunkalni”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 5662 003 0287, 

kopējā platībā 3,54 ha. 

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir 

EUR 3355,37. 

3. Lēmuma 1.punktā uzskaitītā nekustamā īpašuma (zemes gabala) atsavināšanas 

veids ir pārdošana izsolē. 

4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.1/2017 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala “Jaunkalni”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi -

pielikumā). 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 23.#) 

 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 1/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala “Jaunkalni”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu" 

 

1. Izsoles organizētājs Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese: 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 



2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 23.februārī plkst. 11.00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

                                                              komisijas priekšsēdētāja:     Liene Valaine 

                                                              komisijas locekļi:                 Ilze Ieleja 

                                                                                                           Jānis Gavars                                                                                                        

                                                              Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais īpašums (zemes gabals):  

5.1. “Jaunkalni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 003 0287, 

kopējā platībā 3,54 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir 

EUR 3355,37 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro 37 centi). 

6. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties 

ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš 

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta 

nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). 

Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais 

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta 

nosacīto cenu.  

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 

Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” 

bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai 

arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā, vai arī 

skaidras naudas norēķinu veidā veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības 

kasē. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.  

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties 

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 22.februārim darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā 

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

http://www.akniste.lv/


16.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes 

institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot 

pasi).  

17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var 

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, 

ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 

noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar 

savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles 

noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa 

tālr.22029315.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas 

numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs 

šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu 

par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no dalībniekiem 

pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto 

augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas 

nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu 



un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem 

saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, 

kurā norāda dalībnieka 

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko 

viņš ir nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par 

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir 

tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa 

nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā 

īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis 

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir 

nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. 

Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. 

Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta 

pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo 

augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta  

nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un 

reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā 

kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu 

Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas 

atsavināšanas        komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, 

kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto 

nekustamo īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās 

parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles 

noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un 

drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu 



izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto 

cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par 

tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdes. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas 

darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku 

informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 25.janvāra līdz 2017.gada 

22.februārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 

8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 22029315.  

47. Izsole notiks 2017.gada 23.februārī plkst. 11.00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208. 

 

24.# 

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”, 11.01.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 150,00. 

2. Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR 

300,00. 

3. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.02.2017. līdz 31.05.2017. – 2 

novada izglītības iestādes bērniem. 

4. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā līdz 31.05.2017. –  4 PII “Bitīte” 

bērniem. 

5. Piešķirt 1 personai pabalstu 138,01 EUR sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. 

 

25.# 

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, 11.01.2017. Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



1. Atzīt J.M. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un 

reģistrēt reģistrā Nr.1“Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.115. 

2. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar J.M. par dzīvokli Augšzemes ielā 34 – 2, 

Aknīstē, Aknīstes novadā. 

 

26.# 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) “Kraujas 1, dz.6, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, nodošanu atsavināšanai 

S.Pudāne 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 3.punktu un 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, 

septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta 

trešo daļu, 11.01.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo 

īpašumu (dzīvokli) „Kraujas 1” – 6, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un 

veikt dzīvokļa vērtēšanu. 

 

27.# 

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

21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

apstiprināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.01.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 3/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2017 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta ceturto, piekto daļu,  



Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu  

Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu  

Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

 personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu 

 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt 5.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“5.1.1. Pabalsta apmērs 180 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo 

maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm (personām).” 

1.2. Grozīt 5.1.2.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“5.1.2. Pabalsta apmērs 130 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo 

maksājumu segšanai maznodrošinātām ģimenēm (personām).” 

1.3. Grozīt 10.2.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“10.2.1. Ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts katram bērnam no piedzimšanas līdz 

7 gadu vecumam - 95 euro mēnesī un katram bērnam no 7 gadu vecuma 

līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 114 euro mēnesī.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

28.# 

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

21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 

apstiprināšanu 

S.Pudāne 

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

24.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.01.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 4/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos 

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

neizvērtējot to materiālo stāvokli””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2017 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

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

to materiālo stāvokli”” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 



 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 

“Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to 

materiālo stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt 3.4. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“3.4. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas 

izsniegto izziņu un ja pabalsta pieprasītājam - abiem vecākiem deklarētā 

dzīvesvieta un jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta ir 

novada teritorija. Pabalsta apmērs 150 euro.”  

1.2. Svītrot 3.4.1.punktu. 

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“3.4.3. Ja vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības 

teritorijā, tad bērna dzimšanas pabalstu izmaksāt 75 euro.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

29.# 

Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 “Grozījums Aknīstes novada domes 

26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes 

novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 5/2017 

„Grozījums Aknīstes novada domes 26.08.209. saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2017 

“Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem”” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

 likuma 3., 9., 18., 20., 22., 23.pantu, 17.panta pirmo daļu,  

likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu, likuma 

 „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288  

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 

 

1.  Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem” 

šādu grozījumu: 



1.1. Papildināt noteikumus ar 6.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.1.1. Ja klients normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par trūcīgu personu.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

30.# 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi 

Aknīstes novadā” apstiprināšanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta trešo daļu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas 

noteikumi Aknīstes novadā”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2017 

“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta pirmās daļas 10.punktu un  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.6/2017 

“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā” (turpmāk - Noteikumi) 

nosaka mājdzīvnieku (dzīvnieks, kuru cilvēks tur savam priekam) turēšanas 

kārtību Aknīstes novadā. Pašvaldības veikto kontroli par šo noteikumu izpildi, 

atbildību par pārkāpumiem, mājdzīvnieku reģistrācijas kārtību, kā arī dzīvnieku 

klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo dzīvnieku (bez pajumtes un īpašnieka 

aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks) izķeršanas un, ja nepieciešams, 

likvidēšanas organizēšanas kārtību. 

2. Noteikumu mērķis ir: 

2.1. veicināt Aknīstes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši 

labturības prasībām (mājdzīvnieka fizioloģisko un etoloģisko vajadzību 

nodrošināšanas pasākumu kopums); 

2.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties 

ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā 

arī ar slimībām, kas apdraud citus dzīvniekus; 

2.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt 

sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Aknīstes novadā. 

 

II. Mājdzīvnieku uzturēšana  

3. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) 

objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku ilgstošu uzturēšanos 

vai barošanos. 



4. Pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā ir atļauts turēt 

sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana. 

5. Aknīstes pilsētā (ārpus pilsētas centra) un Aknīstes novada ciemu teritorijās, ar 

nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, atbilstoši ierīkotās novietnēs vai 

iežogotā teritorijā, drīkst turēt mājdzīvniekus, ar nosacījumu, ka tie netraucē 

blakus esošo māju iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada 

smaku, netīrību) un būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu. 

6. Mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt tikai sava nekustamā īpašuma teritorijā 

vai tās daļā. Atsevišķos gadījumos īslaicīgi (līdz vienam kalendārajam 

mēnesim) mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt citā nekustamajā īpašumā ar 

minētā nekustamā īpašuma īpašnieka  un tajā dzīvojošo pilngadīgo personu 

piekrišanu, ja šo personu deklarētā dzīvesvieta ir minētajā nekustamajā 

īpašumā.  

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā 

teritorijā (zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopīpašumā, nav atļauta mājdzīvnieku turēšana, ja par to rakstveidā ir 

vienojušies dzīvokļu īpašnieki. 

 

III.  Dzīvnieku reģistrācijas kārtība 

8. Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie mājdzīvnieki ir 

jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

9. Mājdzīvniekus, kuriem ir implantēta mikroshēma, var reģistrēt Aknīstes novada 

pašvaldībā.  

10. Aknīstes novada pašvaldības darbinieks reģistrē mājdzīvnieku 

Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. 

11. Mājdzīvnieka īpašniekam (turētājam) ir pienākums nodrošināt mājdzīvnieku 

turēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

IV.  Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana,  

izmitināšana un aprūpēšana, bezsaimnieku dzīvnieku apglabāšana 
12. Aknīstes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtību organizē un nodrošina Aknīstes novada pašvaldības izvēlēta 

persona(as), ar kuru ir noslēgts attiecīgs līgums un  kas specializējusies konkrētu 

pakalpojumu sniegšanā. 

13. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas 

(istabas) dzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku 

izmitināšanu dzīvnieku patversmē. 

14. Pakalpojuma sniedzējs organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz 

dzīvnieku kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu. 

 

V. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

15. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas 

Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās 

atbildības sekojošā apmērā – atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var 

piemērot naudas sodu līdz EUR 142,00 (viens simts četrdesmit divi euro 00 

centi). 

16. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā 

pārkāpuma protokolu ir tiesīgas attiecīgi pilnvarotas pašvaldības amatpersonas. 

17. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Aknīstes novada pašvaldības 

administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā 

kārtībā. 

 



VI. Noslēguma jautājumi 

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

novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.  

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra 

saistošos noteikumus Nr.8 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes 

novadā”. 

 

31.# 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot  A.L. 

2016.gada 9.novembra iesniegumā Nr.917 izteikto lūgumu par deklarētās dzīves vietas 

ziņu anulēšanu J.D.,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, G.Geida, J.Vanags, 

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

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par J.D. deklarēto dzīves vietu Augšzemes iela 69, Aknīste, 

Aknīstes novads. 

 

Pielikumā: iesniedzējai un adresātam adresēts Administratīvais akts. 

 


