LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2016.gada 25.maijā
Aknīstē

Nr.7

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī. (V.Dzene)
2. Par saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu. (M.Nastaja)
3. Par saistošo noteikumu Nr.17/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.7/2015 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu.(M.Nastaja)
4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžetā. (M.Nastaja)
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
6. Par nekustamā īpašuma “Mierlauki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
nosacītās summas apstiprināšanu. (L.Valaine)
7. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36 –
6, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu. (L.Valaine)
8. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 55 –
2, Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu. (L.Valaine)
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Radžupes ielā 5, dzīvoklis Nr.1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu par brīvu cenu un nosacītās summas
apstiprināšanu. (L.Valaine)
10. Par PII “Bitīte” slēgšanu vasaras periodā. (V.Dzene)
11. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram. (V.Dzene)
12. Par Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
(V.Dzene)
13. Par telpu nomas līgumu slēgšanu ar z/s “Rātes”. (V.Dzene)
14. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes iela 66A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. (V.Dzene)
15. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. (V.Dzene)
16. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
17. Par nekustamā īpašuma “Čemeri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)

18. Par nekustamā īpašuma “Audzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu. (A.Ielejs)
19. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)
21. Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 „Ģimenes asistenta pakalpojuma
saņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
(S.Pudāne)
22. Par atzinuma nosūtīšanu kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Lielais
Aknīstes purvs”. (V.Dzene)
23. Par Asares pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Aknīstes Pakalpojumi”.
(V.Dzene)
24. Par pārbūvējamā ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posma segumu.
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Skaidrīte Pudāne,
Guntars Geida,
Aivars Ielejs,
Ināra Lunģe,
Valentīna Čāmāne,
Jānis Vanags,
Aija Voitiške,
Andris Zībergs
Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, I.Lunģe,
G.Geida, V.Čāmāne, J.Vanags, A.Voitiške, A.Zībergs); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 24 jautājumiem.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi aprīlī
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāraaprīļa ieņēmumus – EUR 822214,86 un izdevumus – EUR 610135,94; speciālā
budžeta ieņēmumus – EUR 43407,32 un izdevumus – EUR 11521,35.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
pamatbudžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.16/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 03.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus:
Ieņēmumos:
Klasifikācijas
kods

18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.9.
21.0.0.0
21.4.0.0

21.4.9.0
21.4.9.9.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un
pašu ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

Gada plāns
(EUR)

Grozījumi
(EUR)

2 23 93 45
77 91 04
73 71 04
73 71 04

80 00
69 00
69 00
69 00

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 24 73 45
78 60 04
74 40 04
74 40 04

27 11 37

69 00

27 80 37

1 12 05
7 69 29
7 69 29
3 19

69 00
11 00
11 00
11 00

1 81 05
7 80 29
7 80 29
14 19

3 19

11 00

14 19

3 19

11 00

14 19

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

08.230

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Kultūras centri, nami, klubi

2 29 56 85

37 84

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 29 94 69

20 08 96

11 00

20 19 96

Gada plāns
(EUR)

Grozījumi
(EUR)

Pārējā citur neklasificētā kultūra
Pirmsskolas izglītība

08.290
09.110
09.219

2000
2200
2220
2221
2222
2223
2230

2239
2240
2243
2270
2278
2300
2310
2311
2312
2350
23501
5000
5200
5230
5232
5239
5250
5250

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Citi pakalpojumi
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas
izdevumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārt. rem. un iestāžu uzt. mat. - saimn. preces
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

4 55 09
21 30 07
56 69 26
2 29 56 85

0
0
26 84
37 84

4 55 09
21 30 07
56 96 10
2 29 94 69

54 24 41
34 27 66
11 37 73
4 69 30
67 10
5 15 61
10 10 83

-51 90
-6 37
6 30
1 60
70
4 00
-21 17

53 72 51
34 21 29
11 44 03
4 70 90
67 80
5 19 61
9 89 66

7 12 32

-21 17

6 91 15

5 97 09

-13

5 96 96

82 37

-13

82 24

4 21 05
3 25 50

8 63
8 63

4 29 68
3 34 13

19 54 99
5 53 24
1 20 37
3 13 97
5 50 27
0
12 87 69
12 87 69
1 73 36
52 70
14 50
11 14 33
11 14 33

-45 53
-44 70
25
-44 95
-83
-83
89 74
89 74
1 00 15
2 37
97 78
-10 41
-10 41

19 09 46
5 08 54
1 20 62
2 69 02
5 49 44
-83
13 77 43
13 77 43
2 73 51
55 07
1 12 28
11 03 92
11 03 92

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.17/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2016.gadam”” apstiprināšanu
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.17/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos
Nr.6/2016 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2016.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to
pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Izdarīt Aknīstes novada domes 24.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.6/2016
„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam” šādus grozījumus:
Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

2200
2240

2242
2300
2310
2312
5210
5213
5250
5250

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Inventārs
Zeme, ēkas un būves
Transporta būves
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

Gada
plāns
(EUR)
18 00 88

Grozījumi
(EUR)
0

Precizētais
gada plāns
(EUR)
18 00 88

18 00 88

0

18 00 88

9 81 48
8 09 54

25 00
2 81 00
30 00
30 00
1 34 39
1 34 39
0
0

-46

9 81 02
8 09 08

-46

-46
46
46
46
-7 23
-7 23
7 23
7 23

24 54
2 81 46
30 46
30 46
1 27 16
1 27 16
7 23
7 23

4.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada 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”, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Aknīstes novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžetā.
5.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, I.Lunģe, A.Voitiške,
V.Čāmāne); PRET – 3 (J.Vanags, S.Pudāne, G.Geida); ATTURAS – 1 (A.Zībergs),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 3272,72 papildus aukstuma iekārtas iegādei un uzstādīšanai
Aknīstes kapličā no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
2. Atbalstīt labdarības akciju “Dzīvo vesels” ar EUR 600,00 finansējumu no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
3. Finansiāli atbalstīt (līdz EUR 1000), proporcionāli Sēlijas novada apvienības
pašvaldību dalībnieku skaitam, prasības iesniegšanu Satversmes tiesā par
Ministru kabineta 13.10.2015. pieņemto noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo
klasi” atcelšanu no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
6.#
Par nekustamā īpašuma "Mierlauki", Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
nosacītās summas apstiprināšanu
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 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 "Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut L.S., personas kods, atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamo
īpašumu (zemes gabalu) 12,64 ha platībā "Mierlauki", Aknīstes pagasts,
Aknīstes novads, Kadastra Nr. 5625 008 0052.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
3. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR
27 235,57 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro 57 centi).
4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
7.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-6,
Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
L.Valaine
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, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pirmo daļu un
piekto daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109. "Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu,18.05.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 36-6, kadastra Nr.
5605 900 0026, ar kopējo platību 46,9 m2, kas sastāv no 469/3995 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1505,74 (viens tūkstotis pieci simti pieci euro 74 centi).
3. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
8.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 55-2,
Aknīstē, Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
L.Valaine
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, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 4.panta otro daļu, un 5.panta pirmo daļu un
piekto daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109. "Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta" 38.punktu,18.05.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 55-2, kadastra Nr.
5605 900 0027, ar kopējo platību 37 m2, kas sastāv no 370/2802 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
1105,74 (viens tūkstotis viens simts pieci euro 74 centi).
3. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
5. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.3/2016 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 55-2 un
Augšzemes ielā 36-6, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.
4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
9.#
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Radžupes ielā 5, dzīvoklis Nr.1, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu par brīvu cenu un nosacītās summas apstiprināšanu
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, R.S. iesniegumu,18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut R.S.i, personas kods, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli), Radžupes ielā 5, dzīvoklis 1, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr.5605 900 0025, ar platību 53,1 m2, 494/12917
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā

nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 3105,74 (trīs tūkstoši
viens simts pieci euro 74 centi).
2. Dzīvokļa atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu.
10.#
Par PII „Bitīte” slēgšanu vasaras periodā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt darbību Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” uz
darbinieku atvaļinājuma un telpu remonta laiku ar 2016.gada 1.jūliju līdz
31.augustam.
2. Atsākt audzēkņu uzņemšanu PII „Bitīte” ar 2016.gada 1.septembri.
11.#
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram
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, J.Gavara iesniegumu, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram
atvaļinājuma daļu no 29.06.2016. līdz 05.07.2016. – 1 kalendāra nedēļu par
nostrādāto laika posmu no 01.09.2015. līdz 31.08.2016.
2. J.Gavaru atvaļinājuma laikā līdz aizvietos Aknīstes saimniecības daļas vadītājs
Normunds Zariņš.
3. Par aizvietošanu N.Zariņam noteikt piemaksu 30% apmērā no viņa darba
algas.
12.#
Par Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskatu (pārskats
– grāmatvedības lietās).
13.#
Par telpu nomas līguma slēgšanu ar z/s “Rātes”
V.Dzene

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar z/s “Rātes” par telpu nomu Gārsenes pilī.
14.#
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Augšzemes iela 66A,
Aknīstē, Aknīstes novadā, apstiprināšanu, īpašuma adreses un nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 19.panta otro
daļu, 20.pantu un 22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
„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 24.februāra lēmumu 22# (prot.Nr.3) „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi” un projekta izstrādātāja SIA „Geo Mērniecība” valdes locekles
L.Petenko 2016.gada 13.maija iesniegumu Nr.038/2016 (saņemts Aknīstes novada
pašvaldībā 2016.gada 20.maijā, reģ.Nr.1-7/383),18.05.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Augšzemes iela
66A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010628.
2. Zemes vienībām Nr.1 un Nr.2 saglabāta adrese: Augšzemes iela 66A,
Aknīstē, Aknīstes novadā;
3. Projektētajām zemes vienībām Nr.1 un Nr.2 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – 1001 – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
4. Zemes vienībai Nr.3 piešķirt jaunu nosaukumu „Melioratoru ielas satiksmes
josla”, Aknīstē, Aknīstes novadā;
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– 1101 – Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme.
6. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt adresi: Melioratoru iela 2 , Aknīstē,
Aknīstes novadā.
7. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– 1001 – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
15.#
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Meža likuma 2.panta piekto daļu, 22., 24. pantu, Ministru
kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumi” 27.punktu, Meliorācijas likuma 4.pantu, 2009.gada
26.augusta Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 “Par teritorijas
plānojumiem” 2.punktu, Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 2020. saistošās
daļas „TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI”
9.4.punktu, 18.05.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut veikt meža ieaudzēšanu īpašuma „Sproģi”, Gārsenes pagastā Aknīstes
novadā (īpašuma kadastra numurs 5662 002 0002) lauksaimniecībā
izmantojamās zemes neapstrādātajā daļā 6,4 ha platībā, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka meža ieaudzēšanai īpašuma meliorētajā lauksaimniecības zemes
daļā jāsaņem tehniskie noteikumi VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” reģionālajā nodaļā Jēkabpils sektorā Jaunajā ielā 79c, Jēkabpilī, (tel.
27844193, 29424536).
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”, Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.18/2014 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru Aknīstes novadā”, 11.05.2016.Tautsaimniecības komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt I.M., dzīvesvieta, pašvaldības zemes gabalu 0,6 ha platībā, kadastra
Nr.56620030108, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Iznomāt I.Z., dzīvesvieta, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,9550 ha
platībā, Upes ielā 3A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr. 56050010181,
un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes lietošanas mērķis 0502
- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
3. Iznomāt P.B., dzīvesvieta, pašvaldības zemes gabalu 8,8 ha platībā, kadastra
Nr.56440050242, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0503 – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.
17.#
Par nekustamā īpašuma “Čemeri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā,
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”,
11.05.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut G.E., dzīvesvieta, un A.E., dzīvesvieta, izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Čemeri”, īpašuma kadastra Nr.56440040006,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5644 004 0006 – 40,3 ha platībā, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. (pielikumā)
3. Iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai zemes ierīcības projektu
divos eksemplāros.

18.#
Par nekustamā īpašuma “Audzes”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
sadalīšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aknīstes
novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par teritorijas
plānojumiem”, 11.05.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Audzes”, kadastra Nr.56250050098,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56250060029 – 39,7 ha platībā. Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 56250060029 piešķirt jaunu nosaukumu “Grietas”.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250060029 – 39,7 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība, ir lauksaimniecība.
19.#
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”, 11.05.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstus. Kopā EUR 225,00.
2. Piešķirt 2 personām pabalstus sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR
300,00.
(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 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, 11.05.2016.Sociālās, izglītības, kultūras
un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt V.T. dzīvokli Augšzemes ielā 41 - 6, Aknīstē, Aknīstes novadā,
īres līgumu slēdzot uz 1 gadu.
2. Izbeigt īres līgumu par dzīvokli “Kraujas 1” – 10, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, kurš noslēgts ar J.S.
3. Izslēgt no Aknīstes novada pašvaldības reģistra Nr.1 “Pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” 4 personas.
21.#
Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 “Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas
un samaksas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu, 11.05.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 18/2016
„Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes
novada pašvaldībā”.
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.
Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2016
“Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes
novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu – pašvaldības autonomā funkcija ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību Aknīstes
novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
deklarētām personām, kurām nav pietiekamu prasmju
un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bērnu
audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā
saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas
plānu.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai uzlabotu personu
un ģimenes funkcionalitāti, uzlabotu socializācijas
iespējas, nodrošinātu atbalstu krīzes situācijā.
Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par
pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību
izriet no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta otrās un trešās daļas, 35.panta trešās un

3. Informācija par plānoto ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
par
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

ceturtās daļas, kas nosaka, ka pabalsta veidu, apmēru un
izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt
pabalstus,
reglamentē
pašvaldības
saistošajos
noteikumos un Ministru kabineta 27.05.2003.
noteikumos Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” .
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek
piešķirts noteikts sociālais pakalpojums – ģimenes
asistenta pakalpojums personām, kurām tiek atzīta
nepieciešamība saņemt šo sociālo pakalpojumu,
nosakot pakalpojuma piešķiršanas un finansēšanas
kārtību.
Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie līdzekļi
paredzēti pašvaldības Sociālā dienesta
2016.gada
budžetā.
Nav attiecināms.

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu
piemērošanā, ir Sociālais dienests.
Saistošo noteikumu projekts noteiks konkrētas
administratīvās procedūras un veicamās darbības
sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Nav attiecināms.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2016
“Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas kārtība Aknīstes novada
pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo
daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta”6.punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Aknīstes novada domes 2016.gada 25.maija saistošie noteikumi Nr.18/2016
“Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā”
(turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanai,
lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm vai personām sociālo prasmju
apgūšanā, funkcionēšanā, mājsaimniecības vadīšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā
gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērnu vajadzības saskaņā ar sociālā
dienesta individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – ģimenes
asistenta pakalpojums).
2. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz Aknīstes novada

pašvaldības sociālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests) lēmumu.
3. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu uz laiku līdz 3 mēnešiem vai
atsevišķos gadījumos līdz brīdim, kad tas ir nepieciešams.
4. Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu kontrolē sociālais dienests.
5. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek organizēts, ievērojot Latvijas Republikas
Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta rīkojumus un
Labklājības ministrijas tiesību aktus un ieteikumus, pašvaldības lēmumus un
rīkojumus, kā arī šo nolikumu.
II Uzdevumi
6. Nodrošināt kvalificētas atbalsta jomas ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējam:
6.1. Personības izaugsmē:
6.1.1. kontaktu veidošana ar klientu- uzticēšanās veidošana;
6.1.2. saskarsmes prasmju pilnveide;
6.1.3. klienta motivācijas attīstīšana un pilnveidošana ( dzīvot, darīt,
mainīties, pilnveidoties);
6.1.4. klienta pašizaugsme-iekšējo barjeru, nedrošības pārvarēšana, sarežģītu
attiecību un situāciju risināšana;
6.1.5. pozitīvas pašapziņas veicināšana, pašpietiekamības veidošana klienta
sociālajā vidē.
6.2. Mājoklis:
6.2.1. tīrības un kārtības uzturēšana dzīvojamās telpās;
6.2.2. pienākumu sadale ģimenē attiecībā uz mājokļa uzkopšanu;
6.2.3. bērna vecumam un drošībai atbilstoša vide;
6.2.4. mājsaimniecības un sadzīves priekšmetu nodrošinājums.
6.3. Ienākumi/naudas līdzekļu plānošana:
6.3.1. ģimenes budžeta plānošana: obligātie maksājumi, pārtika, citas
vajadzības, prioritātes, „ neveselīgie” tēriņi;
6.3.2. izpratne par naudas vērtību, atšķirības starp plānveidīgiem un
spontāniem pirkumiem;
6.3.3. maksājumu veikšana (elektroniski, pasts u.tml.).
6.4. Higiēna un veselība:
6.4.1. pieaugušo ģimenes locekļu izpratne par personīgās higiēnas
nepieciešamību;
6.4.2. vecāku atbildība attiecībā uz bērna higiēnu;
6.4.3. apģērba tīrība- vecāku atbildība un bērnu pašaprūpe atbilstoši
vecumam;
6.4.4. izprot atkarību izraisošo vielu ietekmi uz personisko un bērnu veselību
(smēķēšana, alkohola lietošana, narkotisko vielu lietošana);
6.4.5. regulāras veselības apskates bērnam pie ģimenes ārsta;
6.4.6. vecāku izpratne par rīcību bērna saslimšanas un
traumatisma
gadījumā.
6.5. Prasmes bērna audzināšanā:
6.5.1. veselīgas komunikācijas un saskarsmes prasmes ģimenē un sabiedrībā;
6.5.2. informēt vecākus par bērna attīstības vajadzībām un bērnu attīstības
priekšnoteikumiem - emocionālā piesaiste, vecāku aktīva līdzdalība
bērna attīstības veicināšanā, pašvērtējuma veidošana;
6.5.3. vecāku izpratne par bērnam bīstamām situācijām, vecāki apdraudējuma
gadījumā zina, kā rīkoties, māca drošības izpratni bērnam;
6.5.4. sociāli pieņemama brīvā laika pavadīšana kopīgās rotaļās, aktivitātēs;
6.5.5. vecāku konsekvence prasībā, pozitīvas disciplinēšanas metodes,
noteikumi ģimenē.
6.6. Pārtika:
6.6.1. ģimenei piemērotas pārtikas izvēle;

6.6.2. ēdienu gatavošanas prasmes;
6.6.3. galda kultūra, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas;
6.6.4. higiēna un drošība virtuvē.
6.7. Nodarbinātība:
6.7.1. Vecākiem - atbalsts, motivēšana, resursu un iespēju apzināšana;
6.7.2. CV (dzīves gājuma) izveide un nosūtīšana darba devējam;
6.7.3. darba dienas, mājsaimniecības un bērnu audzināšanas pienākumu
savienošana.
6.8. Izglītība:
6.8.1. izpratne par dienas režīmu pirmskolas vecuma bērnam un tā ievērošana
ikdienā;
6.8.2. izpratne par dienas režīmu skolas vecuma bērniem un tā ievērošanu;
6.8.3. spēļu un/vai mācību vides iekārtošana un uzturēšana kārtībā;
6.8.4. vecāku izpratne par bērnam nepieciešamo atbalstu izglītības jomā
(mājas darbi, informācija par bērna gaitām skolā, intereses un atbalsta
izrādīšana bērniem ikdienā, vecāku pienākumi);
6.8.5. mācīšanās prasmes skolēniem - īslaicīgi asistēt, atbalstīt bērnu mācību
vielas apguvē, stiprinot vecāku prasmes palīdzēt bērnam apgūt mācību
vielu);
6.8.6. skolēna prasmes pavadīt brīvo laiku - iesaistīties aktivitātēs, pulciņos;
6.8.7. mācību līdzekļu pietiekamība un piemērotība izglītības iestādei
(apģērbs, mācību piederumi).
6.8.8. sadarboties ar institūcijām (skola, bērnudārzs, ģimenes ārstu prakses
u.c.), sabiedriskajām organizācijām.
7. Veikt ģimenes asistenta darba novērtēšanu reizi mēnesī.
8. Sociālajam dienestam veikt informācijas ievadīšanu datu bāzē.
III Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība
9. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības sociālā
dienesta, psihologa un Aknīstes novada bāriņtiesas ieteikumiem:
9.1. ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem;
9.2. nepilnai ģimenei;
9.3. daudzbērnu ģimenei;
9.4. vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi;
9.5. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu aprūpē;
9.6. ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā;
9.7. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un
iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
9.8. ģimenēm (personām), kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.
10. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgta rakstiska vienošanās starp
ģimenes asistentu un pakalpojuma saņēmēju atbilstoši sociālā dienesta darbinieka
sastādītajam rehabilitācijas plānam.
11. Gadījumā, ja mainās atbalsta jomas ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējam,
ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzējs iesniedz rakstisku iesniegumu sociālajā
dienestā.
IV Ģimenes asistenta darba organizēšana
12. Ģimenes asistents sniedz ģimenes asistenta pakalpojumus atbilstoši sastādītajam
rehabilitācijas plānam un noteiktajam grafikam, kas ir saskaņoti ar klientu un
atbilstoši noslēgtajai vienošanai par pakalpojuma sniegšanu.
13. Ģimenes asistents veic pakalpojuma (veikto darbu) uzskaiti un iesniedz to
sociālajā dienestā reizi mēnesī.
14. Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas
izglītību sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, pedagoģijas, psiholoģijas un

medicīnas jomā vai kurām ir augstākā, vidējā profesionālā izglītība un pozitīva
pieredze un zināšanas bērnu audzināšanā.
V Ģimenes asistenta pakalpojuma samaksas kārtība
15. Samaksu par ģimenes asistenta darbu nosaka atbilstoši darba apjomam pēc
stundas tarifa likmes saskaņā ar Aknīstes novada domes lēmumu.
16. Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējam, ja ģimenei (personai) ir piešķirts
trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, un
krīzes situācijas gadījumā līdz 1 mēnesim pakalpojums ir bez maksas.
17. Pārējos gadījumos klients maksā par pakalpojumu pēc valstī noteiktās minimālās
stundas tarifa likmes un noslēgtās vienošanās starp pakalpojuma sniedzēju un
pakalpojuma saņēmēju.
VI Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
18. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt likuma noteiktajā kārtībā viena mēneša
laikā pēc lēmuma pieņemšanas Aknīstes novada domē.
19. Aknīstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001) likumā noteiktajā
kārtībā.
22.#
Par atzinuma nosūtīšanu kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Lielais
Aknīstes purvs”
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
23.#
Par Asares pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Atcelt Aknīstes novada domes 27.11.2013. lēmuma „Par komunālo
pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā” (prot. Nr.17, 15.#)
1.punktu:
“Nodot Asares pagasta komunālo saimniecību SIA „Aknīstes Pakalpojumi”,
palielinot SIA „Aknīstes Pakalpojumi” pamatkapitālu”.
24.#
Par pārbūvējamā ceļa Gārsene – Jaunmuiža – Irbes posma segumu
V.Dzene
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, S.Pudāne, J.Vanags,
I.Lunģe, A.Voitiške, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Tehniskajā projektā plānot grants segumu pārbūvējamajam ceļa Gārsene –
Jaunmuiža – Irbes posmam 0,96 km garumā.

