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DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora informācija. (J.Gavars) 

1. Par Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma perspektīvā plāna 2015.-2017.gadam 

apstiprināšanu. (A.Ielejs) 

2. Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

3. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene) 

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

5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. (A.Ielejs) 

6. Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada Aknīstes pilsētā. (A.Ielejs) 

7. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 1-12, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. (V.Dzene) 

9. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

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

materiālo stāvokli”. (S.Pudāne) 

10. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

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

materiālo stāvokli”. (S.Pudāne) 

11. Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums”. (V.Dzene) 

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

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

14. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu. (V.Dzene) 

15. Par ģimenes ārsta prakses vietu slēgšanu Asarē un Gārsenē. (V.Dzene) 

16. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu. (S.Pudāne) 

17. Par Aknīstes vidusskolas projekta „Mēs dabā, daba ap mums” pieteikuma iesniegšanu. 

(A.Ielejs) 

 

Izpilddirektora informācija 

ZIŅO: J.Gavars – izpilddirektors. 

mailto:akniste@akniste.lv


1. Ir pabeigts viena pašvaldības dzīvokļa remonts „Kraujās”, Gārsenes pagastā, Aknīstes 

novadā, kā arī tuvojas nobeigumam kabineta paplašināšanas darbi (grāmatvežu kab.) 

pašvaldības ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē. 

2. Nodarbinātības valsts aģentūrai tika nosūtīta vēstule ar lūgumu ieplānot 19 - 23 vēlamo 

pagaidu algoto darbinieku skaitu Aknīstes novadam 2015.gadā. No minētā skaita tika 

piešķirti mūsu novadam tikai 4 bezdarbnieki (no februāra līdz 30.novembrim). 

3. Šajā gadā jāpabeidz Augšzemes ielas rekonstrukcijas projekta darbi. 

4. Šajā gadā arī plānots pabeigt Gārsenes ūdenssaimniecības rekonstrukciju. 

5. Turpinās Aknīstes kapličas būvniecības darbi. 

6. Notiek diskusijas par Gārsenes pils tālākās apsaimniekošanas modeļa izvēli. 

7. Tā kā Aknīstes vidusskolas darbmācības kabineta jaunbūves projekta iesniegums netika 

atbalstīts, tad būtu jāveic jumta un spāru nomaiņa, kā arī grīdas betonēšana esošajai 

darbmācības kabineta ēkai un tualetes izbūvēšana. 

8. Šogad tiks plānots ierīkot apgaismojumu Ancenes ciemā. 

9. 2015.gadā plānots ierakstīt zemesgrāmatā ~ 8 pašvaldības zemes gabalus. 

 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

1.# 

Par Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma perspektīvā plāna 2015.-2017.gadam 

apstiprināšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada CIF mērķdotācijas izlietojuma perspektīvo plānu 2015. – 

2017.gadam. 

 

AKNĪSTES NOVADA CIF MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMA 3 GADU 

PERSPEKTĪVAIS PLĀNS 2015.g. – 2017.g. 

Gads 

 

Izlietojuma 

mērķis 

 

2015.g. 

 

2016.g. 

 

2017.g. 

  Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana Aknīstes pilsētā un pagastā * * * 

   Līdzfinansējums tranzītielu uzturēšanai Aknīstes pilsētā 

    

* * * 



    Asfaltbetona seguma virsmas apstrāde 

                     Tirgus ielā – 494 m 

                     Pasta ielā – 183 m 

                     Krasta ielā – 146 m 

                     Radžupes ielā – 410 m                      

                     Miera ielā – 210 m                                                   

                     Saltupes ielā – 220 m 

                     Līvānu ielā – 301m 

                     Ulasu ielā – 58 m 

Asfaltbetona seguma dilumkārtas atjaunošana Skolas ielā - 1439 m  

   Aknīstes pagasta autoceļa 1-14 14CRBP-14 – Censoņi ūdens  

    novadīšanas sistēmas un seguma uzlabošana– 1,0 km 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Ceļu ikdienas uzturēšana Asares pagastā 

Asares pagasta autoceļu ūdens novadīšanas sistēmas un seguma  

uzlabošana sekojošiem ceļiem:  

        2-6 Sudrabi – Mežarāji – 3,99 km 

        2-16 Aveņi -  Skujas– 1,39 km 

        2 -18 Bērzaines – Smilgas – 1,99 km 

        2-21 Tauriņi – Vanagi - 2,10 km 

        2- 25 Braži – Urbāni – 2,24 km 

        2- 28 Lupīnas –  Birznieki– 0,53 km 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

Ceļu ikdienas uzturēšana Gārsenes pagastā 

Gārsenes pagasta autoceļu ūdens novadīšanas sistēmas un seguma 

uzlabošana sekojošiem ceļiem: 

       3-2 Gārsene – Kraujas – 260 m 

       3-6 Gārsene – Bajāri – 2,5 km  

       3-7 Gārsene- Jaunmuiža – Irbes – 1,0 km 

       3-8 Tamaņi – Zīlēni – 1,0 km  

       3-19 Indāni – Smilgas – 0,4 km 

       3-22 Lejasgāršas – Gāršas – 0,81 km 

       3-29 Skolas ceļš 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

Plānoto darbu izpildei pieejamie finanšu līdzekļi būs zināmi pēc SM pašvaldību autoceļu 

un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma starp pašvaldībām 

saņemšanas un trīspusējā līguma par Aknīstes pilsētas tranzītielu uzturēšanu līguma  

noslēgšanas.   

 

2.# 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, A.Zībergs, G.Geida, A.Voitiške, 

I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (S.Pudāne), balsojumā nepiedalās – 1 deputāts 

(V.Čāmāne, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 05.01.2015. līgumu Nr.1 ar SIA „V-print”, reģ. Nr.45403030571, juridiskā 

adrese: Draudzības aleja 24-11, Jēkabpils, par projekta „Augšzemes un Skolas ielu (tai 

skaitā tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” 2 informatīvo plākšņu 

izgatavošanu. Līguma summa EUR 36,30. 



2. Apstiprināt 30.12.2014. līgumu Nr.2 ar SIA „Trend Lines”, reģ. Nr.40103763937, 

juridiskā adrese: Ūbeļu iela 13 - 29, Ādaži, Ādažu novads, par mūziķu apvienības 

„Tālbraucēji” koncertprogrammu un balles deju mūziku Gārsenes kultūras namā 

30.12.2014. Līguma summa EUR 769,23. 

3. Apstiprināt 07.01.2015. dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.3 ar SIA „Indāres”, reģ. 

Nr.45401014634, juridiskā adrese: Kalna iela 3, Aknīste, Aknīstes novads, par naudas 

dāvinājumu EUR 100,00 apmērā mēbeļu iegādei Aknīstes bērnu un jauniešu centram.  

4. Apstiprināt 16.01.2015. pirkuma līgumu Nr.5 ar L.J. par pašvaldības nekustamā īpašuma 

Miera ielā 1 – 12, Aknīstē, iegādi. Līguma summa EUR 5600,00. 

5. Apstiprināt 19.01.2015. līgumu Nr.6 ar IK „Valters P”, reģ. Nr.45402020549, juridiskā 

adrese: Parka iela 6B, Aknīste, Aknīstes novads, par kabineta paplašināšanas darbu 

veikšanu Aknīstes novada Domes ēkā, Skolas ielā 7, Aknīstē. Līguma summa EUR 

1011,62. 

6. Apstiprināt 15.01.2015. pakalpojuma līgumu Nr.8 un Nr.9 ar nodibinājumu „Latgales 

Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles””, reģ. Nr.40008133922, juridiskā adrese: 

„Varavīksne”, Egļusala, Rugāju novads, par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

sniegšanu 2 personām.  

7. Apstiprināt 07.01.2015. līgumu Nr.10 ar SIA „ALIGVA”, reģ. Nr.45403012002, 

juridiskā adrese: Neretas iela 35-18, Jēkabpils, par ugunsdrošības signalizācijas tehnisko 

apkalpošanu 1 reizi ceturksnī Aknīstes bibliotēkas telpās un PII „Bitīte”, Skolas ielā 16a, 

Aknīstē. Līguma summa EUR 91,68. 

8. Apstiprināt 07.01.2015. līgumu Nr.11 ar SIA „ALIGVA”, reģ. Nr.45403012002, 

juridiskā adrese: Neretas iela 35-18, Jēkabpils, par ugunsdrošības signalizācijas tehnisko 

apkalpošanu 1 reizi ceturksnī Gārsenes pamatskolā, „Labiešos”, Gārsenes pagastā, 

Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 100,28. 

9. Apstiprināt 07.01.2015. līgumu Nr.12 ar SIA „ALIGVA”, reģ. Nr.45403012002, 

juridiskā adrese: Neretas iela 35-18, Jēkabpils, par ugunsdrošības signalizācijas tehnisko 

apkalpošanu 1 reizi ceturksnī Aknīstes novada administratīvajā ēkā, Skolas ielā 7, 

Aknīstē, Aknīstes novadā. Līguma summa EUR 100,28. 

10. Apstiprināt 15.01.2015. līgumu ar SIA „Siliņi”, reģ. Nr.45404002459, juridiskā adrese: 

Kalēju 1, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, par autoceļu un ielu uzturēšanas 

darbiem ziemas periodā Aknīstes novada Asares pagastā. Līguma cena EUR 10,50 (bez 

PVN) par 1 pārgājiena km. 

11. Apstiprināt 15.01.2015. līgumu ar Z/s „Kristāli”, reģ. Nr.45401015216, juridiskā adrese: 

„Kristāli”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, par autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem 

ziemas periodā Aknīstes novada Gārsenes pagastā. Līguma cena EUR 9,39 (bez PVN) par 

1 pārgājiena km. 

12. Slēgt līgumu ar SIA „Tieto Latvia”, reģ. Nr.40003193130, juridiskā adrese: Ropažu iela 

10, Rīga, par Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE uzturēšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu. Līguma summa EUR 867,72. 

 

3.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

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

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt EUR 1800 smilts – sāls kaisītāja iegādei no Aknīstes ceļu un ielu fonda 

līdzekļiem. 

2. Apmaksāt dalības maksu EUR 100 PII „Bitīte” metodiķei Sandrai Plikšai 



antimobinga programmas apguves kursiem darbā ar pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bērniem „Lielā dzīves skola”. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, G.Geida, 

A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – 1 (S.Pudāne), Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

3. Piešķirt EUR 1200 projektēšanas darbu veikšanai apgaismojuma ierīkošanai 

Ancenes ciemā no Asares pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

4.# 

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”, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar J.K., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

0,9 ha platībā, kadastra Nr.56620030142, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Izbeigt ar A.D., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu, 

kadastra Nr.56440050075 - 1,0 ha platībā, un kadastra Nr.56440050277 - 1,0 ha platībā, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā. 

3. Izbeigt ar L.K., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

500 m
2
 platībā, kadastra Nr.56050010714, Aknīstē, Aknīstes novadā. 

4. Iznomāt B.R., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,7 ha platībā, kadastra 

Nr.56620030150, zemes gabalu 1,8 ha platībā, kadastra Nr.56620030343, un zemes 

gabalu 6,2 ha platībā, kadastra Nr.56620050049, Gārsenes pagastā. Zemes lietošanas 

mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

5. Iznomāt I.J., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 4,4 ha platībā, kadastra 

Nr.56620020120, Gārsenes pagastā. Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

5.# 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ūdenssaimniecība”, kadastra Nr.5644 005 0262, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību 0,3 ha platībā, piešķirot nosaukumu un 

adresi: „Danis”, Asares pagasts, Aknīstes novads. 

2. Lūgt Valsts zemes dienestam atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra numuru. 

3. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

4.  Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0600 – neapgūta individuālo 

māju apbūves zeme.. 

 

6.# 

Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada Aknīstes pilsētā 

A.Ielejs 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apliecināt, ka Aknīstes pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un 

pabeigts zemes reformas process.  

2. Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto 

darbu izpildi Aknīstes pilsētā.  

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu 

par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada Aknīstes pilsētā.  

 

7.# 

Par nekustamā īpašuma Miera ielā 1 -12, Aknīstē, Aknīstes novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 12.janvāra Mantas atsavināšanas 

komisijas izsoles protokolu (protokols pielikumā). 

2. Noteikt L.J., /personas kods/, kā Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

Miera ielā 1, dzīvoklis 12, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 900 0016, izsoles 

uzvarētāju, kurš par izsoles objektu ir nosolījis augstāko maksu, kura sastāda EUR 

5600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

3. Slēgt pirkuma līgumu ar L.J. par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

Miera ielā 1, dzīvoklis 12, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 5605 900 0016, 

pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

4. Pilnvarot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsulti L.Valaini sagatavot dzīvokļa 

pirkuma līgumu izsoles uzvarētājam. 

 

8.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 

V.Dzene 

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

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

5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo daļu, 2015.gada 15.janvāra Mantas 

atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.1, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (dzīvokli): 

1.1. Saltupes iela 2, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0017, ar 

platību 58,8 m
2
,
 

588/1194 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 

palīgēkas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 

1350,00. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. 

2. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

sagatavot pirkuma līgumu. 



 

9.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

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

materiālo stāvokli” 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 1/2015 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””. 

(pielikumā – saistošie noteikumi) 

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 

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2015 

„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 noteikumiem Nr.1036 

 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem 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. Papildināt 8.2.1.punktu ar 3.2.1.7 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„tai nepieder kustamais īpašums”. 

1.2. Grozīt 5.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu segšanai 

130,00 euro.” 

1.3. Svītrot 8.11.punktu. 

1.4. Grozīt 9.1.1.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts bērnam līdz 7 gadu vecumam – 90,00 euro, pēc 

7 gadu vecuma – 108,00 euro” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

10.# 



Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

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

materiālo stāvokli” 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 2/2015 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 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. 

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2014 

„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 3.9.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Vienreizēju materiālu pabalstu līdz 145,00 euro piešķir onkoloģisko saslimšanu 

ilgstošas ārstēšanās (ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas) gadījumā, personām, kuras 

deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot onkologa slēdzienu un 

ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus. 

Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendāra gada beigām”. 

1.2. Papildināt 3.10.punktu ar vārdu un skaitli „6.klases” un izteikt to šādā redakcijā: 

„Sākot ar 2015.gada 1.septembri piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes 

novada izglītības iestāžu 4., 5. un 6.klases skolēniem, neņemot vērā skolēna deklarēto 

dzīvesvietu.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

11.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums” 

V.Dzene 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 



1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

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

nolikums””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to pieejamību 

novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

 

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

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt 9.19.punktu un izteikt to šādā jaunā redakcijā: 

„Tūrisma nodaļa”. 

1.2. Papildināt 9.19.punktu ar 9.19.1. un 9.19.2. apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„9.19.1. Aknīstes novada tūrisma informācijas punkts 

        9.19.2. Aknīstes novadpētniecības muzejs” 

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

 

 

12.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

S.Pudāne 

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem 

Nr.14/2009 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 290,00. 

2. Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā EUR 450,00. 

3. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 30,00 apmērā sakarā ar atbrīvošanu no ieslodzījuma 

vietas.  

4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 05.01. – 31.05.2015. – 14 skolēniem. 

5. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 05.01. – 31.05.2015. – 1 PII „Bitīte” 

audzēkņiem. 

6. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā uz laiku no 05.01. – 31.05.2015. – 26 skolēniem. 

7. Atcelt lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā 3 personām sakarā ar 

dzīvesvietas maiņu. 

 

(Personu saraksts – Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas protokolā) 

 

13.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

S.Pudāne 



Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 6., 14.pantu un Aknīstes novada domes 16.09.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.8/2009 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Reģistrēt I.Č. Reģistrā Nr.1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar 

kārtas Nr.98. 

2. Piešķirt I.Č. dzīvojamo platību Augšzemes ielā 24-3, Aknīstē, Aknīstes novadā, 

dzīvojamo telpu īres līgumu slēdzot uz 1 gadu. 

3. Piešķirt I.A. dzīvokli Augšzemes ielā 41-7, Aknīstē, Aknīstes novadā, dzīvojamo 

telpu īres līgumu slēdzot uz 1 gadu. 

 

14.# 

Par Aknīstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 14.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt atalgojumu Asares pamatskolas direktorei, Gārsenes pamatskolas direktorei un 

Aknīstes vidusskolas direktorei ne vairāk kā 12% apmērā no skolai iedalītās valsts 

budžeta mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.01.2015. – 31.08.2015.: 

- Asares pamatskolas direktorei – EUR 210,02; 

- Gārsenes pamatskolas direktora p.i. – EUR 240,82; 

- Aknīstes vidusskolas direktorei – EUR 826,00 

2. Noteikt atalgojumu Aknīstes bērnu un jauniešu centra direktorei no 01.01.2015. – 

31.08.2015.– EUR 700,05. 

 

15.# 

Par ģimenes ārsta prakses vietu slēgšanu Asarē un Gārsenē 

V.Dzene 

Pamatojoties uz ģimenes ārstes E.Elekses iesniegumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, A.Voitiške, 

I.Lunģe); PRET – 1 (G.Geida); ATTURAS – 1 (V.Čāmāne), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Sakarā ar ģimenes ārstes prakses vietu slēgšanu Asarē un Gārsenē, izbeigt līgumu ar E.E., 

/personas kods/, par telpu nomu „Vecmuiža”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, un „Labieši”, 

Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, ar 31.01.2015. 

 

 

16.# 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu 

V.Dzene 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu. 

 

17.# 

Par Aknīstes vidusskolas projekta „Mēs dabā, daba ap mums” pieteikuma iesniegšanu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, A.Zībergs, V.Čāmāne, 

G.Geida, A.Voitiške, I.Lunģe); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Iesniegt Aknīstes vidusskolas projekta „Mēs dabā, daba ap mums” pieteikumu Latvijas 

vides aizsardzības fonda, vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības 

nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”, izsludinātajā projektu konkursa I kārtā. 

2. Apstiprināt kopējās projekta izmaksas EUR 6753,83 atbilstoši sagatavotajam projekta 

iesniegumam. 

3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši projekta iesniegumam EUR 545,49 

apmērā no Aknīstes vidusskolas budžeta līdzekļiem. 

 


