
 
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 

2015.gada 23.aprīlī         Nr.6 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde sākta plkst. 15.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. (J.Gavars) 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi martā. (M.Nastaja) 

2. Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

3. Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja) 

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

5. Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2014.gada pārskata apstiprināšanu. (V.Dzene) 

6. Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 2014.gada pārskata apstiprināšanu. 

(V.Dzene)  

7. Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2014.gada pārskata 

apstiprināšanu. (V.Dzene) 

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

9. Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā. (V.Dzene) 

10. Par Aknīstes pilsētas un pagasta CIF darba plānu un līdzekļu sadalījumu 2015.gadam. 

(V.Dzene) 

11. Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (V.Dzene) 

12. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. (L.Valaine) 

13. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu. (L.Valaine) 

14. Par adrešu maiņu. (A.Ielejs) 

15. Par lauku zemes piekritību pašvaldībai. (A.Ielejs) 

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

17. Par telpu grupas izmantošanas veida maiņu. (A.Ielejs) 

18. Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas atsavināšanas izsoles rezultātiem. 

(L.Valaine) 

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

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

21. Par dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu. (S.Pudāne) 

mailto:akniste@akniste.lv


22. Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Smilšu ielā 9, 

Aknīstē, iedzīvotājiem. (L.Valaine) 

23. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.  

24. Par kredītu Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas remontdarbiem. (V.Dzene) 

25. Par Aknīstes novada domes 22.02.2012. sēdes lēmuma „Par nekustamo īpašumu 

sadalīšanu” 3.punkta atcelšanu. (V.Dzene) 

Informatīvi jautājumi. 

  

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

  Valentīna Čāmāne, 

Andris Zībergs, 

Aivars Ielejs, 

Ināra Lunģe, 

Aija Voitiške,  

Skaidrīte Pudāne, 

Guntars Geida, 

Jānis Vanags 

Pašvaldības darbinieki: J.Gavars – izpilddirektors, 

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    M.Nastaja – finansiste, 

    V.J.Tarbuns – atbildīgais par CIF Aknīstē, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

     

Uzaicināti:   SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis A.Vītols 

 

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

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, J.Vanags, A.Ielejs, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 
 

Izpilddirektora informācija 

ZIŅO: J.Gavars – izpilddirektors. 

1. Noslēdzies iepirkums Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas remontam, kā arī ir izsludināts 

iepirkums Gārsenes kultūras nama remontam (iepirkums tiks atvērts 5.maijā). 

2. Turpinās ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizēšana Gārsenes ciemā. 

3. Turpinās Aknīstes kapličas būvniecības darbi. 

4. Uz pašvaldības autobusa Ford Transit atsavināšanas izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

5. Nepiesakās īrēt gribētāji uz 3 brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem Kraujās. J.Gavars uzskata, ka 

jāuzsāk atsavināšanas process minētajiem dzīvokļiem. 

6. Ir aizsūtīti 2 personām brīdinājumi par namīpašumu teritoriju sakopšanu līdz šī gada 

20.maijam. 

7. Bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Viesīti par autotransporta pakalpojumu sniegšanu. 

8. Notiek gatavošanās Lielajai talkai, kura notiks 24.un 25.aprīlī. Skolas piedalīsies talkā 

24.aprīlī. 



 

Aknīstes novada dome VIENOJAS: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi martā 

M.Nastaja 

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

budžetiem”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada janvāra – marta 

ieņēmumus – EUR 547148,87 un izdevumus – EUR 632516,42; speciālā budžeta ieņēmumus – 

EUR 32897,49 un izdevumus – EUR 8475,21. 

 

2.# 

Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu 

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”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības 

pamatbudžeta plāns 2015.gadam””. 

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

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

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

novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.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 25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes 

novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus:  

Ieņēmumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Gada 

plāna 

izmaiņas 

(EUR) 

% 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  2 032 207 364 2 032 571 

  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 278 061 364 1 278 425 



  IV Nenodokļu ieņēmumi 17 510 364 17 874 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                   10 364 374 

08.3.0.0 Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

kapitāla izmantošanas)                                                                                                                           

0 364 364 

08.3.9.0 Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)                                                                                                                   

0 364 364 

08.3.9.0. Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

kapitāla izmantošanas)                                                                                                                   

0 364 364 

 

Izdevumos: 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Gada 

plāna 

izmaiņas 

(EUR) 

Izmainītais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM  

2 349 398 0 2 349 398 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 

KATEGORIJĀM  

2 349 398 0 2 349 398 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    476 804 1 095 477 899 

2111 Dienas nauda                                                                                                                                                                                             522 6 528 

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi                                                                                                                                                       621 -6 615 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              287 245 -1 763 285 482 

2210     Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                               6 045 150 6 195 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                                               6 045 150 6 195 

2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                                  115 106 -165 114 941 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                                                                                                                                                                       5 105 185 5 290 

2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām 

un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju                                                                          

9 281 -382 8 899 

2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                         0 32 32 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo 

funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

85 072 -1 633 83 439 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības  

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi                                                                                                   

65 121 -1 633 63 488 

2241 Ēku, būvju un telpu remonts                                                                                                                                                                              10 892 -150 10 742 

2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana                                                                                                                                                                           460 150 610 

2270     Citi pakalpojumi                                                                                                                                                                                         34 210 -115 34 095 

2278 Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi                                                                                                                                               25 795 -130 25 665 

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi                                                                                                                                                    8 415 15 8 430 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                            

155 350 130 155 480 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               15 863 130 15 993 

2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai                                                                                                                                     

738 130 868 

2500     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        30 569 2 728 33 297 

2500     Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        30 569 2 728 33 297 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                        30 569 2 728 33 297 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  280 730 -2 728 278 002 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            279 330 -2 728 276 602 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     270 201 -2 728 267 473 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     270 201 -2 728 267 473 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           318 991 1 633 320 624 

7200     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                       148 288 1 633 149 921 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām                                                                                                                                     

147 000 1 633 148 633 

72101 Izglītības transferti                                                                                                                                                                                    39 000 1 633 40 633 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 



3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2015.gadam”” apstiprināšanu 

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”,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Grozījumi Aknīstes novada domes 

25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā 

budžeta plāns 2015.gadam””. 

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

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

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

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

novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

PIELIKUMS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.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 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes 

novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2015.gadam” šādus grozījumus:  

Izdevumos: 

 

Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Gada 

plāna 

izmaiņas 

(EUR) 

Izmainītais 

gada plāns 

(EUR) 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM  

145 500 0 145 500 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                    145 500 0 145 500 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 

KATEGORIJĀM  

145 500 0 145 500 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    98 450 -2 094 96 356 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              63 157 -2 094 61 063 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)                                                                                                           

53 677 -2 094 51 583 

nj2246 Ceļu un ielu kārtējais remonts                                                                                                                                                                           53 127 -2 094 51 033 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  23 100 2 094 25 194 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            15 000 2 094 17 094 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                    0 2 094 2 094 

5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                                                                            0 2 094 2 094 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

 



4.# 

Par līgumu slēgšanu un noslēgto līgumu apstiprināšanu 

V.Dzene 

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

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 16.03.2015. līgumu Nr.39 ar būvinženieri A.B., adrese: Bebru iela 6 - 11, 

Jēkabpils, LV-5201, par Aknīstes vidusskolas darbnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas 

apliecinājuma kartes, grafisko dokumentu izstrādi un būvdarbu izmaksu aprēķina 

sastādīšanu. Līguma summa EUR 360,00. 

2. Apstiprināt 11.03.2015. līgumu Nr.41 ar Rīgas Pašvaldības Bērnu un jauniešu centru, 

reģ. Nr.90009202807, juridiskā adrese: Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019, par sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu 1 bērnam struktūrvienībā 

„Krīzes centrs”. Pakalpojuma maksa EUR 25,27 dienā. 

3. Apstiprināt 22.03.2015. sadarbības līgumu Nr.42 ar Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centru, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009, par informācijas sistēmu 

lietošanu tiešsaistes režīmā.  

4. Apstiprināt 01.03.2015. līgumu Nr.44 ar AS „Latgales piens”, reģ. Nr.41503028291, 

juridiskā adrese: Muitas iela 3p, Daugavpils, LV-5403, par piena piegādi PII „Bitīte”.  

5. Apstiprināt 30.03.2015. vienošanos Nr.1 ar SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, 

reģ.Nr.45403000709, juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-

5208, par grozījumiem 29.08.2014. līgumā Nr.8 par transporta pakalpojumiem. 

6. Apstiprināt 30.03.2015. vienošanos ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisiju, reģ. Nr.90000151859, juridiskā adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, par 

sadarbību informācijas apmaiņā.  

7. Apstiprināt 31.03.2015. līgumu Nr.47 ar SIA „LURSOFT IT”, reģ. Nr.40003170000, 

juridiskā adrese: Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001, par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft 

datu bāzu izmantošanu. Pieslēguma maksa EUR 85,00. 

8. Slēgt līgumu ar SIA „DN WATS”, reģ. Nr.45403018541, juridiskā adrese: Skolas iela 57 

– 1, Madona, LV-4801, par tehniskā projekta „Apgaismojuma izbūve Ancenes ciemā, 

Asares pagastā, Aknīstes novadā, izbūvi. Līguma summa EUR 1754,50. 

 

5.# 

Par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, 

likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2014.gada pārskatu. 

2. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam uz jūlija domes sēdi 

(22.07.2015.) sagatavot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pārskatu par 1.pusgadu. 

 

6.# 

Par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, 

likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, 



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” 2014.gada pārskatu. 

2. Uzdot SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” valdes loceklim J.Bondaram uz jūlija 

domes sēdi (22.07.2015.) sagatavot SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” pārskatu par 

1.pusgadu. 

 

7.# 

Par SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2014.gada pārskata 

apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, 

likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2014.gada pārskatu. 

2. Uzdot SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklim I.Eidukam uz 

jūlija domes sēdi (22.07.2015.) sagatavot SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” pārskatu par 1.pusgadu. 

 

8.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu 

V.Dzene 

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

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 362,76 EUR Asares pagasta pārvaldei rēķina Nr.WAT 114 apmaksai par 

ūdens atdzelžošanas stacijas apkopi Ancenes un Asares ciemos no dabas resursu 

nodokļa. 

2. Noraidīt SIA „Ziņas TV” lūgumu finansējuma piešķiršanai bērnu drošības filmas 

projektam. 

 

9.# 

Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā 

V.Dzene 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014. 

– 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 

specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas  ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu un aicina 

pašvaldības piedalīties projektā. 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst 

arodu un veicināt šo jauniešu iesaistīšanos izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas 

pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts Izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Projekta mērķa grupa – jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 

nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA. 

Pašvaldības un stratēģisko partneru projekta ietvaros veicamās aktivitātes: 



1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas 

pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 

2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;  

3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar 

mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta balstoties 

uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaistīšanos izglītībā, tai skaitā 

aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 

ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Mērķa grupas jaunietim projektā paredzētais atbalsts: 
1. Veikta jauniešu profilēšana, apzinot jauniešu prasmes, intereses un iegūto izglītību, 

kā arī noteikti attīstības virzieni; 

2. Sadarbībā ar katru projekta jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, 

izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām 

komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, 

iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences; 

3. Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu 

programmas īstenošanā projekta ietvaros; 

4. Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma 1  līdz 4 mēnešu ilgā periodā 

(īpašos gadījumos līdz 9 mēnešiem), nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas 

ietver: 

4.1. regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver 

jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, 

veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu; 

4.2. programmas vadītāja atbalstu (vismaz 4 stundas mēnesī); 

4.3. dalību kopējās aktivitātēs (vismaz 24 stundas mēnesī). 

5. Individuālā pasākumu programma var ietvert arī šādas aktivitātes: 

5.1. individuālās konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajās 

pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs; 

5.2. neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes; 

5.3. speciālistu konsultācijas; 

5.4. dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi); 

5.5. brīvprātīgā darba aktivitātes; 

5.6. iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 

projektos; 

5.7. ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas 

specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu 

pie amata meistara); 

5.8. iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2014.gada septembris – 2018.gada decembris. 

Aknīstes novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais 

finansējuma apmērs un sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota 

 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā 
Projektā 

kopā 

Sasniedzamā iznākuma rādītāja 

kvota vai projektā iesaistāmo 

mērķa grupas jauniešu skaits 

(jauniešu skaits) 

2 4 4 3 13 

Kopējais pieejamais finansējums 

(euro), tajā skaitā: 
3 128,40 6 256,80 6 256,80 4 692,60 20 334,60 

mērķa grupas jauniešu profilēšanai 

pieejamais finansējums (euro) 
182,6 364,32 364,32 273,24 1 184,04 

mērķa grupas jauniešu individuālo 2 946,24 5 892,48 5 892,48 4 419,36 19 150,56 



pasākumu programmu īstenošanai 

(euro) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā „PROTI UN DARI!”. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta 

īstenošanas procesu. 

3. Nodrošināt: 

3.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

3.1.1.  mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanu, kā arī 

informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 

3.1.2.  projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā teritorijā; 

3.1.3.  nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas 

jauniešu profilēšanas nodrošināšanā un 20 % apmērā projekta noslēgumā) un 

nepārtrauktu finansējuma plūsmu projekta īstenošanai. 

3.2. par projekta budžeta līdzekļiem: 

3.2.1.  sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi; 

3.2.2.  projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas 

jauniešu mentoru) piesaisti; 

3.2.3.  projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģisko partnerus. 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Aknīstes novada domes 

budžeta līdzekļiem. 

5. Noteikt par projekta īstenošanu atbildīgo personu Aknīstes novada pašvaldības teritorijas 

plānotāju Līgu Līdumu, e-pasts: liga.liduma@inbox.lv, telefons 26585108. 

6. Pašvaldība apstiprina esošās situācijas aprakstu mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā 

pašvaldībā (informācija pielikumā). 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes sēdes  

23.04.2015. lēmumam Nr. 9  

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā  

 

Informācija par pašvaldību 

Pašvaldības 

nosaukums: 
Aknīstes novada pašvaldība 

Kontaktpersona, kura 

būs atbildīga par 

projekta īstenošanu 

no pašvaldības puses 

(Vārds, uzvārds,  

amats) 

Līga Līduma 

Teritorijas plānotāja 

 

Kontaktinformācija  

(Adrese) 

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Kontaktinformācija    

(Tālrunis) 

65237760, 26585108 

Kontaktinformācija  

(E-pasta adrese) 

liga.liduma@inbox.lv 

akniste@akniste.lv  

mailto:liga.liduma@inbox.lv
mailto:liga.liduma@inbox.lv
mailto:akniste@akniste.lv


 

Sagatavoja L.Līduma 

 

10.# 

Par Aknīstes pilsētas un pagasta CIF darba plānu un līdzekļu sadalījumu 2015.gadam  

V.Dzene 

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

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

Aknīstes novada ceļu un ielu fonda Nolikumu (apstiprināts 16.12.2010. domes sēdē, prot. 

Nr.17, 21.#), 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes pilsētas un pagasta ceļu un ielu fonda darba plānu un līdzekļu 

sadalījumu 2015.gadam. 

 

11.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu  

V.Dzene 

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

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

Kad pašvaldība 

plāno iesaistīties 

projekta īstenošanā? 

(Atzīmējiet tikai 

vienu atbildi!) 

2015.gada 2.ceturksnī  

2015.gada 3.ceturksnī  

2015.gada 4.ceturksnī  

2016.gadā                     

Informācija par mērķa grupas jauniešiem 

Mērķa grupas 

jauniešu kopējais 

skaits (atbilstoši 

valstī pieejamiem 

statistikas datiem, 

pašvaldību sociālo 

dienestu, stratēģisko 

partneru 

informācijai): 

Mērķa grupas jauniešu kopējais skaits, balstoties pēc Aknīstes 

novada Sociālā dienesta datiem, ir 7. Prioritāri ir divi jaunieši.  

Mērķa grupas 

raksturojums: 

 

 

Pirmais puisis ir 29 gadus vecs. Ieguvis vidējo profesionālo 

izglītību, bet nav spējis atrast darbu.  

Otrs jaunietis ir pabeidzis pamatskolu, ar liecību gan, tālākas 

mācības nav uzsācis. 

Mērķa grupas 

jauniešiem pieejamo 

atbalsta pasākumu 

īss apraksts 

(piemēram, kādas 

aktivitātes jau šobrīd 

īsteno pašvaldība?) 

Pašvaldības Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar 

bērniem aktīvi strādā ar trūcīgajām ģimenēm – sarunās ar jaunieti un 

ģimeni motivē atrast darbu, iegūt izglītību.  

„Aknīstes novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2011. – 

2017.gadam” arī iekļauj aktivitātes un pasākumus jauniešu 

iekļaušanai sabiedrībā, izglītībā un darba tirgū.  

 

Informācija par cilvēkresursiem 

Pašvaldībā esošo cilvēkresursu apraksts, kas 

varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā 

(projekta vadītājs, grāmatvede, sociālais 

darbinieks, jaunatnes lietu speciālists vai 

cits): 

Projekta īstenošanai tiks iesaistīti pašvaldības 

darbinieki - projekta vadītājs, grāmatvede, 

sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar 

bērniem. 

Nepieciešamo cilvēkresursu apraksts, kas 

varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā 

(programmas vadītājs, mentors un citi, ja 

nepieciešams): 

Nepieciešams piesaistīt projekta īstenošanai 

programmas vadītāju, mentorus un psihologu. 

 

Informācija par stratēģiskajiem partneriem 

Kādus stratēģiskos 

partnerus pašvaldība 

plāno piesaistīt projektā 

plānoto darbību 

īstenošanai? 

Asares un Gārsenes kultūras nami, Asares un Gārsenes 

bibliotēkas, V.Ancīša Aknīstes bibliotēka, Aknīstes 

novadpētniecības muzejs, novada izglītības iestādes, Aknīstes 

bērnu un jauniešu centrs, Aknīstes novada biedrības, 

Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāle.  

Kāda ir šo stratēģisko 

partneru loma darbā ar 

mērķa grupas jauniešiem 

pašvaldībā? 

 

 

Kultūras nami, bibliotēkas, muzejs, BJC – informācija par 

iespējām iesaistīties interešu pulciņos, struktūrvienību 

organizētos pasākumos – gan kā dalībniekam, gan kā 

brīvprātīgajam pasākumu organizēšanā. 

Aknīstes novada biedrības – piedalīšanās biedrību aktivitātēs, 

gan arī kā brīvprātīgajam aktivitāšu organizēšanā. 

Izglītības iestādes – konsultācijas par tālākas izglītības iespējām, 

konsultācijas konkrētos mācību priekšmetos.  

NVA informē un izglīto par darba iespējām, pieejamajiem 

kursiem, apmācībām.  



atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu. 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada pašvaldības  

projektu konkursa 

NOLIKUMS 
 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) izsludina un 

organizē Aknīstes novada pašvaldība. 

2. Konkursā var piedalīties: 

2.1. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese un 

faktiskā darbība atrodas Aknīstes novadā; 

2.2. Citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Aknīstes 

novadā; 

2.3.  Fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie 

iedzīvotāji, no kuriem vismaz 1 sasniedzis 18 gadu vecumu. 

3. Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu. 

4. Projekts jārealizē Aknīstes novada pašvaldības teritorijā. 

5. Aknīstes novada pašvaldības finansējums vienam projektam nepārsniedz EUR 400.00. 

Projekta īstenotājs drīkst piesaistīt papildu savu un/vai sponsoru finansējumu, ja projekta 

realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 400.00. Šādos gadījumos projekta 

budžetā jāuzrāda arī savs un/vai sponsoru līdzfinansējums, vēlams iesniegt arī projekta 

īstenotāju un/vai sponsora rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu. 

6. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir EUR 2 000. 
 

II KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE 

7. Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un 

uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt 

iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas īstenot pašu radītu 

ideju. 

8. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālās 

vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst konfliktēt ar 

citas iedzīvotāju daļas interesēm. 

9. Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs: 

9.1.  vides sakārtošana un labiekārtošana; 

9.2. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi. 

10. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas 

plašākai sabiedrības daļai. 
 

III PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI 

11. Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūnijs – 2015.gada 15.novembris. 

12. Projekta attiecināmās izmaksas: 

12.1. materiālu izmaksas; 

12.2. pakalpojumu izmaksas; 

12.3. aprīkojuma iegādes izmaksas. 

13. Projekta neattiecināmās izmaksas: 

13.1. administratīvās izmaksas; 

13.2. sakaru izdevumi; 



13.3. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.) 

14. Aknīstes novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ieskaita 

projekta finansējumu 100 % apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas kontā. 

15. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai. 
 

IV PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

16. Projekta pieteikums jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā Skolas ielā 7, 25.kabinetā 

(2.stāvā, Tūrisma informācijas punktā) vai 1.kabinetā (1.stāvs, kancelejā), Aknīstē, 

Aknīstes novadā. Projektu iesniegšanas laiks no 2015.gada 30.aprīļa līdz 2015.gada 

20.maijam. 

17. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā vai skaidrā rokrakstā uz A4  

formāta lapām. Projekta pieteikums jācauršuj, nav jāliek vākos. 

18. Projekta pieteikumā jāiekļauj: 

18.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums)* 

18.2. neformālajām grupām – visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts (2.pielikums)* 

18.3. pēc vēlēšanās – cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par vajadzīgu – 

fotogrāfijas, skices u.c. 

19. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Aknīstes novada 

pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv un Aknīstes novada Tūrisma informācijas punktā 

(Skolas iela 7, 25.kab.) 

20. Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zvanīt pa tālruni 29490656 (Līgai 

Jaujeniecei) vai rakstīt uz e-pastu: turisms@akniste.lv  
 

V PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU SLĒGŠANA  

21. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Aknīstes novada pašvaldības izveidota 

Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). 

22. Komisijas sastāvā ir: 
Komisijas priekšsēdētāja - Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija DZENE,  

Komisijas locekļi: 

Aknīstes novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja Ilga CĀLĪTE, 

Aknīstes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja Līga LĪDUMA, 

Aknīstes novada domes deputāte Skaidrīte PUDĀNE, 

Aknīstes novada domes deputāte Valentīna ČĀMĀNE, 

Aknīstes novada pašvaldības Tūrisma darba vadītāja Līga JAUJENIECE, 

Aknīstes novada uzņēmējs Ēriks SERAFINOVIČS 

23. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

23.1. Projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā (35%), 0 – 

35 punkti, 

23.2. Vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīvprātīgais darbs un 

līdzdalība (25%), 0 – 20 punkti, 

23.3. Projekta oriģinalitāte (10%), 0 – 5 punkti, 

23.4. Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%), 0 – 30 punkti 

24. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina informāciju par 

savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc 

informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti. 

25. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015.gada 25.maijam projektu iesniedzējiem pa 

pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.  

26. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Aknīstes novada pašvaldība slēgs līgumu par 

projekta īstenošanu (3.pielikums)*. 

27. Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu 

atskaite (4.pielikums)*, pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālu kopijas 

(rēķinus, čekus, kvītis, līgumus, pieņemšanas – nodošanas aktus). Visām aktivitātēm 

http://www.akniste.lv/
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jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 15.novembrim. Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc 

projekta īstenošanas – Līgai Jaujeniecei, Aknīstes novada Tūrisma informācijas punktā 

(Skolas ielā 7, 25.kab.). Ja projekts netiek īstenots, jāveic saņemtā finansējuma atmaksa. 

28. Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta īstenotā projekta fotogrāfijas (gan 

rezultāts, gan norises gaita) uz e-pastu turisms@akniste.lv to ievietošanai novada mājas 

lapā. 

 
*Piezīme: Nolikuma pielikumi pieejami Word formātā Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv – sadaļā AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU PROJEKTU 

KONKURSS 2015. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

12.# 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

L.Valaine 

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.aprīļa Mantas 

atsavināšanas komisijas lēmumu (Prot. Nr.4) 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus (dzīvokļus): 

1.1. "Spīdolas", dzīvoklis Nr.3, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.5625 

900 0002, ar platību 55,5 m
2
,
 

555/2038 kopīpašuma domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) 

nosacītā cena ir EUR 900,00. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu 

cenu; 

1.2. "Spīdolas", dzīvoklis Nr.4, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.5625 

900 0003, ar platību 46,8 m
2
,
 

468/2038 kopīpašuma domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) 

nosacītā cena ir EUR 800,00. 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 nekustamajiem īpašumiem. 

3. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokļu, atsavināšanas 

procesu: 

3.1. "Līdumi", dzīvoklis Nr.2, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads; 

3.2. Saltupes iela 22, Aknīste, Aknīstes novads; 

3.3. Smilšu iela 9, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads; 

3.4. Pasta iela 1, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads. 

4. Veikt dzīvokļu inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

uz Aknīstes novada pašvaldības vārda. 

5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt dokumentu sagatavošanu īpašuma 

novērtēšanai un atsavināšanai. 

 

13.# 

Par izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L.Valaine 

mailto:turisms@akniste.lv
http://www.akniste.lv/


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

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

18.,19.punktu, 2015.gada 15.aprīļa pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu (Prot. 

Nr. 4), 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes 

gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme): 

1.1. Asares pagastā, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5644 006 0066, kopējā platība 15,1 ha; 

2. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.3/2015 „Par Aknīstes novada 

pašvaldībai piederoša zemes gabala nomas tiesību iegūšanu”. (izsoles noteikumi - 

pielikumā); 

3. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustamo īpašumu nomas 

tiesību izsoli. 

 

14.# 

Par adrešu maiņu 

A.Ielejs 

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

kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Mainīt adreses Aknīstes pagastā: 

Ēku iepriekšējā adrese Ēku jaunā adrese Ēkas kadastra Nr. 

Gaujas, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads, LV-5208 

Kastaņi, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads, LV-5208 

 

5625 007 0126 001 

Īpašuma iepriekšējā adrese Īpašuma jaunā adrese Īpašuma kadastra Nr. 

Silmači, Susēja, Aknīstes 

pagasts, Aknīstes novads, LV-

5208 

Silmači, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads, LV-5208 

5625 007 0159 

 

15.# 

Par lauku zemes piekritību pašvaldībai 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas izbeigšanas likuma 25.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Aknīstes novada pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāmas zemes vienības: 

Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība (ha) 

1. 5625 002 0039 3,9 

2. 5625 002 0060 4,7 

3. 5625 007 0122 9,0 

4. 5625 007 0128 5,2 

5. 5625 009 0024 2,7 



6. 5625 009 0030 12,3 

7. 5625 009 0054 2,3 

8. 5625 009 0077 0,2 

9. 5644 001 0017 1,7 

10. 5644 004 0170 0,46 

11. 5644 004 0315 1,06 

12. 5644 005 0342 1,45 

13. 5644 004 0313 2,59 

14. 5644 005 0114 3,09 

15. 5644 005 0330 1,92 

16. 5644 006 0036 15,88 

17. 5644 006 0068 4,15 

18. 5662 003 0091 2,3 

19. 5662 003 0214 3,0 

20. 5662 003 0369 7,22 

21. 5662 002 0091 2,7 

22. 5662 002 0130 3,2 

23. 5662 002 0150 1,7 

24. 5662 002 0089 13,3 

25. 5662 003 0040 0,1 

26. 5662 003 0133 11,2 

27. 5662 003 0288 5,5 

28. 5662 004 0043 55,4042 

29. 5662 004 0050 18,3155 

30. 5662 005 0008 21,7 

31. 5662 005 0036 21,7736 

32. 5662 005 0037 46,0674 

33. 5662 005 0038 18,6 

34. 5662 005 0043 44,7707 

35. 5662 005 0056 30,5 

36. 5662 005 0059 3,6 

37. 5662 005 0083 3,9055 

 

2. Zemes vienību platības pēc uzmērīšanas var tikt precizētas. 

 

16.# 

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 – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar V.S., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

7,5 ha platībā, kadastra Nr.56250050161, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 

2. Iznomāt P.M., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 230 m
2
 platībā, kadastra 

Nr.56050010262, Augšzemes ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes 

nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām. 

3. Izbeigt ar D.J., /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomu 

2,3 ha platībā, kadastra Nr.56620030091, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 



4. Iznomāt L.Ā.V., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,4 ha platībā, kadastra 

Nr.56620020158, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 

10 gadiem. 

5. Iznomāt V.P., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 2,8 ha platībā, kadastra 

Nr.56620030266, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 

10 gadiem. 

6. Iznomāt M.A., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu „Susējas Baloži” 3,6 ha platībā, 

kadastra Nr.56250070109, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, un noslēgt zemes nomas 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

7. Iznomāt S.K., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,0986 ha platībā, kadastra 

Nr.56050010381, un pašvaldības zemes gabalu 0,3485 ha platībā, kadastra 

Nr.56050010384, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes 

lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

8. Iznomāt L.P., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,6752 ha platībā, kadastra 

Nr.56050010381, Aknīstē, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes 

lietošanas mērķis 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

9. Iznomāt K.K., /dzīvesvieta/, pašvaldības zemes gabalu 0,9 ha platībā, kadastra 

Nr.56620030142, un pašvaldības zemes gabalu 0,5 ha platībā, kadastra Nr.56620030213, 

Gārsenes pagastā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 

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

 

17.# 

Par telpu grupas izmantošanas veida maiņu 

A.Ielejs 

Pamatojoties uz 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 – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Atļaut mainīt nekustamā īpašuma „Aronijas”- 8, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads, telpu grupas izmantošanas veidu no 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 

telpu grupa uz 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa sakarā ar veikala 

likvidāciju. 

 

18.# 

Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas atsavināšanas izsoles rezultātiem  

L.Valaine 

Pamatojoties uz likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Atzīt 20.04.2015. izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās automašīnas 

FORD TRANSIT, reģ.Nr. ER7447, atsavināšanu par nenotikušu. 

 

19.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

S.Pudāne 



Pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem 

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

stāvokli”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 8 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 600,00. 

2. Piešķirt 3 personām pabalstus sakarā ar bērnu piedzimšanu. Kopā EUR 450,00. 

3. Piešķirt 1 personai ārstēšanās pabalstu sakarā ar ilgstošu ārstēšanos. Kopā EUR 

129,83. 

4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā uz laiku no 01.04. – 31.05.2014. 1 skolēnam. 

 

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

 

20.# 

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 pašvaldības 16.09.2009. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „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 – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Izīrēt G.M. dzīvokli „Kraujas 1”- 7, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

 

21.# 

Par dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu 

S.Pudāne 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, personu iesniegumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Izbeigt dzīvojamo telpu „Kraujas 1” - 7, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īres līgumu 

ar A.B. 

 

22.# 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Smilšu ielā 9, 

Aknīstē, iedzīvotājiem 

L.Valaine 

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

apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.
1
 panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā mājā Smilšu ielā 9, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, kura nodota apsaimniekošanai pašvaldības SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 

– 0,80 euro/m
2
, no kuriem 0,66 euro/m

2
 ir apsaimniekošanas maksa. 

2. Uzdot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim A.Vītolam brīdināt īrniekus par īres 

maksas paaugstināšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas likuma „Par 



dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot brīdinājumus dzīvojamās mājas īrniekiem 

par izmaiņām īres maksas apmērā un uzaicināt īrniekus noslēgt vienošanās par 

grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas paaugstināšanas iemeslu un 

finansiālo pamatojumu. 

 

23.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājai 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, Aknīstes novada pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.punktu, 11.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai Dzenei atvaļinājumu – 1 kalendāro 

nedēļu par laika posmu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014., no 25.05.2015. līdz 31.05.2015. 

(ieskaitot). 

2. V.Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos domes priekšsēdētāja neatbrīvotais vietnieks Aivars 

Ielejs. 

3. A.Ielejam domes priekšsēdētājas aizvietošanas laikā noteikt darba algu 30% apmērā no 

viņa darba algas. 

24.# 

Par kredītu Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas remontdarbiem 

V.Dzene 

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

daļas 4.un 5.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Aknīstes novada domes 11.03.2015. ārkārtas sēdes lēmuma „Par pašvaldības 

budžeta līdzekļu piešķiršanu” 1.punktu. 

2. Ņemt kredītu Valsts kasē EUR 32 000,00 Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas 

remontdarbiem uz 20 gadiem. 

 

25.# 

Par Aknīstes novada domes 22.02.2012. sēdes lēmuma „Par nekustamo īpašumu 

sadalīšanu” 3.punkta atcelšanu 

V.Dzene 

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

iesniegumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, A.Ielejs, J.Vanags, A.Zībergs, 

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

dome NOLEMJ: 

Atcelt Aknīstes novada domes 22.02.2012. sēdes lēmuma „Par nekustamo īpašumu 

sadalīšanu” (prot. Nr.3, 12.#) 3.punktu. 


