
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2019.gada 28.augustā       Nr.9 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene 

Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Sandra Vārslavāne,  

Normunds Zariņš, 

Viktors Žukovskis, 

Santa Curikova, 

Aija Kurkliete, 

Skaidrīte Pudāne, 

Inārs Čāmāns  

 

Pašvaldības darbinieki: I.Vendele – galvenā grāmatvede, 

I.Kancāne – finansiste, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

           

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 26 

jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis, A.Kurkliete); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 26 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

Izpilddirektora ziņojums. 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī – jūlijā. 

2. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala “Jaunais ceļš”, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala  “Starpgabals 1”, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
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4. Par grozījumiem izsoles noteikumos Nr.3/2019 “Par Aknīstes novada 

pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanu”.  

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

6. Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājai.  

7. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas kameras 

iegādei.  

8. Par līdzfinansējumu projekta “Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence” 

īstenošanā.  

9. Par Aknīstes novada domes sēdes 24.07.2019. lēmuma Nr.193 “Par pašvaldības 

zemes gabala “Smekerstānu karjers, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250020100, nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. 

10. Par Aknīstes novada domes sēdes 24.07.2019. lēmuma Nr.197 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250050129, reģistrēšanu zemesgrāmatā” (prot.Nr.8, 24.#) 

atcelšanu. 

11. Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu. 

12. Par pašvaldības zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

13. Par pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr.56050010381, nodošanu 

atsavināšanai. 

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

17. Par 04.01.2019. pirkuma līgumu Nr.2 par nekustamā īpašuma “Kraujas 1”- 10, 

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iegādi. 

18. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 1 – 11, Aknīstē, nodošanu atsavināšanai. 

19. Par noteikumu “Starpinstitucionālā sadarbības kārtība bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Aknīstes novadā” apstiprināšanu. 

20. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā. 

21. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 

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

nolikums”” apstiprināšanu. 

22. Par LPIA pieredzes apmaiņas vizīti uz Slovākiju. 

23. Par ziedojumu finanšu līdzekļu izlietojumu. 

24. Par līguma slēgšanu. 

25. Par pieteikuma sniegšanu tiesā SIA “Pikets Būve” maksātnespējas 

pasludināšanai. 

26. Par ziedojumu nepieņemšanu. 

 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī – jūlijā 

 

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

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada janvāra - 

jūlija ieņēmumus – 2122862,91 EUR un izdevumus – 2025153,91 EUR; speciālā 

budžeta ieņēmumus – 77888,23 EUR un izdevumus – 71411,43 EUR. 
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2.# 

Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala  “Jaunais ceļš”, Aknīstes pagastā, 

Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,  

Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Jaunais ceļš,  Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 007 0258, kopējā platībā 0.03 ha.  

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 1854.00 

(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro 00 centi). Nekustamā 

īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.7/2019 “Par 

pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (izsoles noteikumi – pielikumā) 

4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 7/2019 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Jaunais ceļš, 

Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu" 

 

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

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

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

novads. 

3. Izsoles laiks: 2019.gada 8.oktobrī plkst. 13:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

     komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja 

     komisijas locekļi:                 Antra Aldiņa, Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis                                                                                                        

     Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

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

gabals):  

6. Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 007 0258, 

kopējā platībā 0,03 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir 

EUR 1854.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro 00 centi). 

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

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

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

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 26471909. 

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (trīsdesmit euro 00 

centi). 

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 
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11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, 

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

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

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

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

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

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

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

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta 

nosacīto cenu.  

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu 

Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

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

īpašuma pirkuma maksu.  

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

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

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2019.gada 4.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

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

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

17.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

17.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

http://www.akniste.lv/
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- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

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

izsoles noteikumiem.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

26471909.  

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

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

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

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

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

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

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

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

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

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši 

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

viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 

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

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

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

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

ko viņš ir nosolījis.  

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

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

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

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

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

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 
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norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 

objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

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

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

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

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas        komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto nekustamo īpašumu.  

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

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

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

savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

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

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 2.septembra 

līdz 2019.gada 4. oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 

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

26471909.  

48. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 13:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

3.# 

Par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala  “Starpgabals 1”, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

9.panta otro daļu, 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,  

Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



7 
 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu Starpgabals 1,  Aknīste, Aknīstes 

novads, kadastra Nr. 5605 001 0068, kopējā platībā 0.1059 ha.  

2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena  ir EUR 2337.00 (divi 

tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi). Nekustamā īpašuma 

atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.8/2019 ”Par 

pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Starpgabals 1, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanu”. (izsoles noteikumi – pielikumā) 

4. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli. 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes 

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 8/2019 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Starpgabals 1, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu” 

 

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

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

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

novads. 

3. Izsoles laiks: 2019.gada 8.oktobrī plkst. 10:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

     komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja 

     komisijas locekļi:                 Antra Aldiņa, Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis                                                                                                        

     Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

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

gabals):  

6. Starpgabals 1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0068, kopējā 

platībā 0.1059 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 

2337.00 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi). 

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

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

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

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 26471909. 

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (trīsdesmit euro 00 

centi). 

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

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

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

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

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

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

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

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

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

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta 

nosacīto cenu.  

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

http://www.akniste.lv/
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UNLALV2X, vai arī skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu 

Aknīstes novada pašvaldības kasē. 

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

īpašuma pirkuma maksu.  

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

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

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2019.gada 4. oktobrim darbdienās no 8.00 

līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

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

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

17.1.Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

17.2.Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

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

ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks 

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

noteikumiem.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

26471909.  

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

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

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

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas 

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

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

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

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

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

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

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

cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

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

nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu 

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

saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

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

kurā norāda dalībnieka 

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

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

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

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

viņš ir nosolījis.  

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

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir 

tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa 

nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo 

augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās augstākās cenas.  

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

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

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

īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

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

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

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini 

ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. 

Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek 

atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

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

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

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

reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

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

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas        komisija.  
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43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, 

kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto 

nekustamo īpašumu.  

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

parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles 

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

drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu 

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

cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

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

tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

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

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

Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas 

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

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

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

informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 

4. oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 

8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 26471909.  

48. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

4.# 

Par grozījumiem izsoles noteikumos Nr.3/2019 “Par Aknīstes novada 

pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala  Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes 

novadā, atsavināšanu” 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu, 

ņemot vērā 06.08.2019. izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt 06.08.2019. otrās kārtas izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 

esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu, 

par nenotikušu. 

2. Organizēt minētā nekustamā īpašuma trešās kārtas izsoli, pazeminot nosacīto 

cenu par 20%, t.i. EUR 1952.00.  

3. Apstiprināt grozījumus 29.04.2019. izsoles noteikumos Nr.3/2019 „Par 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi - pielikumā). 

 

PIELIKUMS 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2019 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Skolas ielā 34A, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu" 

 

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

adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 
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1.1.Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2.Pārdošanas metode: trešās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

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

novads. 

3. Izsoles laiks: 2019.gada 8.oktobrī plkst. 14:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: 

     komisijas priekšsēdētāja:     Ilze Ieleja 

     komisijas locekļi:                 Jānis Gavars, Kristaps Žubeckis, Antra Aldiņa                                                                                                        

     Sekretāre:                             Ināra Buiķe 

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

gabals): Skolas iela 34A, Aknīstē, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 

0562, kopējā platībā 0,4656 ha.  

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 1952.00 (viens 

tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi euro 00 centi). 

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

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

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

sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 26471909. 

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 

centi). 

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

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

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

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

samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

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

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

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.  

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

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta 

nosacīto cenu.  

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S 

„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods 

UNLALV2X. 

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

īpašuma pirkuma maksu.  

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma 

maksā.  

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

Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2019.gada 4.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

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

īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi 

dokumenti:  

17.1. Fiziskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

17.2. Juridiskām personām:  

http://www.akniste.lv/
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- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos 

iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

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

pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās 

personas gada pārskatu.  

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi.  

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoles noteikumiem. 

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles 

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

izsoles noteikumiem.  

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 

26471909.  

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

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

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam 

kārtas numuram.  

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

dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

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

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

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto 

cenu.  

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

piedalīties izsolē.  

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā 

objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 50.00. Ja neviens no 

dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  

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

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši 

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

viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles 

protokolā, kurā norāda dalībnieka 

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena; 
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- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

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

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

ko viņš ir nosolījis.  

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija 

ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija 

pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par 

viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties 

atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

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

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis 

nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

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

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

Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie 

norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma 

objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam 

netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu 

nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš 

solījis nākamo augstāko cenu.  

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

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

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

un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

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

laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības 

naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

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

atsavināšanas        komisija.  

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc 

tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par 

nosolīto nekustamo īpašumu.  

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

atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta 

izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas 

nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā 

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

savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

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

par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 

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

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada 

pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas 

komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no 

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

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2019.gada 29.augusta 

līdz 2019.gada 4.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, 



14 
 

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

26471909.  

48. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 14:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 

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

 

5.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram 

 

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, Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Gavaram 

atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra nedēļas no 09.09.2019. līdz 22.09.2019. par 

nostrādāto periodu no 01.09.2018. līdz 31.08.2019. 

2. Pašvaldības izpilddirektoru J.Gavaru atvaļinājuma laikā aizvietos sabiedrisko 

attiecību speciāliste Lāsma Prande. 

3. Noteikt Lāsmai Prandei amata algu aizvietošanas laikā 30% apmērā no viņai 

noteiktās amata algas. 

 

6.# 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājai 

 

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 

111.punktu, 67.punktu, V.Dzenes iesniegumu, Finanšu komitejas 21.08.2019. 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājai atvaļinājumu – 4 

kalendāra nedēļas no 02.09.2019. līdz 29.09.2019. par nostrādāto periodu no 

01.07.2016. līdz 30.06.2017. 

2. Pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Dzeni atvaļinājuma laikā aizvietos 

domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags. 

3. Noteikt domes priekšsēdētājas vietniekam J.Vanagam amata algu aizvietošanas 

laikā 80% apmērā no domes priekšsēdētājai noteiktās amata algas. 

 

7.# 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas kameras iegādei 

 

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

15.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt līdzekļus 800 EUR apmērā videonovērošanas kameras (ar automašīnu 

numuru nolasīšanas funkciju) iegādei no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem. 

 

8.# 

Par līdzfinansējumu projekta “Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence” 

īstenošanā 

 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu komitejas 21.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus 300 EUR apmērā biedrībai “Sansusī” projekta “Sansusī 

sociāli atbildīgas mākslas rezidence” līdzfinansējumam no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 

 

9.# 

Par Aknīstes novada domes sēdes 24.07.2019. lēmuma Nr.193 “Par pašvaldības 

zemes gabala “Smekerstānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250020100, nodošanu atsavināšanai” atcelšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Tautsaimniecības komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 24.07.2019. lēmumu Nr.193 “Par 

pašvaldības zemes gabala “Smekerstānu karjers”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250020100, nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr,8, 20.#). 

 

10.# 

Par Aknīstes novada domes sēdes 24.07.2019. lēmuma Nr.197 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250050129, reģistrēšanu zemesgrāmatā” atcelšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Tautsaimniecības komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Aknīstes novada domes sēdes 24.07.2019. lēmumu Nr.197 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, 

kadastra Nr.56250050129, reģistrēšanu zemesgrāmatā” (prot.Nr.8, 24.#). 

 

11.# 

Par pašvaldības zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

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

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības komitejas 14.08.2019. lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds, dzīvesvieta), par 

pašvaldības zemes gabala 1,31 ha platībā,  kadastra apzīmējums 56440040012, nomu.  

 

12.# 

Par pašvaldības zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

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”, Tautsaimniecības 

komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vējiņi”, īpašuma Kadastra 

Nr.56440040199, Asares pagastā, Aknīstes novadā, kas sastāv no četrām zemes 

vienībām ar kopējo platību – 1.4292 ha, vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56440040198 0.1292 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56440040198 - 0,1292 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem un 

saglabāt nosaukumu „Vējiņi”. 

3. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56440040199 0,5 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu 56440040200 0.4 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu 56440040250 0.4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Vēji”. 

4. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

 

13.# 

Par pašvaldības zemes gabala, kadastra Nr.56050010381, nodošanu 

atsavināšanai 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Tautsaimniecības komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 1100 m2 platībā, 

kadastra Nr.56050010381, Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības 

mantas atsavināšanas ierosinājumu reģistrā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 

 

14.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu, kas noslēgts ar (Vārds, 

uzvārds) par dzīvokļa Augšzemes ielā 28 – 8, Aknīstē, īri. 

 

15.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu mēnesi, kas noslēgts ar 

(Vārds, uzvārds) par dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 2, Aknīstē, īri. 

 

16.# 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu mēnesi, kas noslēgts ar 

(Vārds, uzvārds) par dzīvokļa Augšzemes ielā 7 – 1, Aknīstē, īri. 

 

17.# 

Par 04.01.2019. pirkuma līguma Nr.2 par nekustamā īpašuma “Kraujas 1” – 10, 

Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iegādi 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

27.punktu, Civillikuma 1587. pantu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

14.08.2019. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 2 (J.Vanags, S.Pudāne); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Noraidīt (Vārds, uzvārds) iesniegumu par 04.01.2019. pirkuma līguma par 

nekustamā īpašuma “Kraujas 1”- 10, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

iegādi, atcelšanu un iemaksātās pirkuma summas atmaksu.  

 

18.# 

Par nekustamā īpašuma Miera ielā 1 – 11, Aknīstē, nodošanu atsavināšanai 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

daļu, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2019. lēmumu , 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Miera ielā 1 – 11, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, iekļaujot to pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumu reģistrā. 

2. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procesa organizēšanu. 
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19.# 

Par noteikumu “Starpinstitucionālā sadarbības kārtība bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Aknīstes novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 12.09.2017. 

noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, 

14.08.2019. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu , 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības noteikumus „Starpinstitucionālā 

sadarbības kārtība bērnu tiesību aizsardzības jomā Aknīstes novadā”. (pielikumā) 

 

PIELIKUMS 

NOTEIKUMI 

“Starpinstitucionālā sadarbības kārtība bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Aknīstes novadā”  

Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likumu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,  

Izglītības likumu, Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumiem  

Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 

 

Termini: 

Aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem ir pirmreizēji konstatēti un pārbaudāmi 

gadījumi par bērna pamešanu novārtā; atkarības problēmām bērnam un/vai 

vecākiem; veselībai bīstamiem apstākļiem bērnam; prasmju un iemaņu trūkumu 

vecākiem. 

Bērns – ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras 

saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu 

vecumu sasniegšanas. 

Gadījuma vadītājs – sociālā dienesta speciālists ģimenēm ar bērniem, kurš nodrošina 

bērna lietas virzību un vienotu komandas darbu; atsevišķos gadījumos Bāriņtiesas 

un Izglītības iestādes darba speciālists. 

Konstatētie bērna tiesību pārkāpumi ir vardarbība, draudi bērna veselībai un 

dzīvībai, pret bērnu ir veiktas prettiesiskas darbības. 

Līgums ar bērnu un/vai vecākiem – savstarpēja, rakstveidā noformēta vienošanās ar 

bērnu un/vai vecākiem. 

Problēmziņojums – atbilstoši lietvedības pamatprincipiem, iesnieguma formā 

noformēts, amatpersonas parakstīts dokuments, kas satur visu nepieciešamo 

informāciju par bērnu, viņa vecākiem, problēmu un ieinteresētās iestādes paveikto 

(1.pielikums). 

Starpprofesionāļu komanda ir dažādu speciālistu grupa, kas darbojas kopīga mērķa 

sasniegšanai. Katram komandas dalībniekam ir sava profesija, atšķirīgas prasmes 

un profesionālā orientācija. Nepieciešams, lai komandas dalībnieki demonstrētu 

savas specifiskās spējas, iesaistītos komunikācijā un piedalītos informācijas 

apkopošanā un tās analīzē. Komandas darbībā būtiskākais ir katra dalībnieka 

atbildība par sevi un grupas kopīgo darbu. Komandā tiek iesaistīti visi tie speciālisti, 

kas var sniegt būtisku atbalstu komandai izvirzīto uzdevumu risināšanā. 

Starpinstitucionāla sadarbība – gadījuma risināšanā iesaistīto institūciju savstarpējā 

informēšana; informācijas apmaiņa; kopīgu lēmumu pieņemšana konkrētā lietā; 

kopīgu sanāksmju, instruktāžu un mācību organizēšana, analizējot sasniegtos 
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rezultātus, pieļautās kļūdas un apmainoties ar pozitīvā rakstura pieredzi; atzinuma 

sniegšana; vienošanās par būtiskiem sadarbības mehānismiem u.c. darbības. 

Ziņotājs šīs Kārtības izpratnē ir ģimenes ārsts, ārstniecības iestāde, Valsts policija, 

iedzīvotāji. 

 

I. Vispārīgie nosacījumi 

1. Šī institūciju sadarbības kārtība (turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka rīcību un 

uzdevumu sadali iesaistītajām institūcijām, veidojot nepieciešamo 

starpinstitucionālo sadarbības tīklu gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību 

pārkāpumiem vai konstatēti bērna tiesību pārkāpumi. Šī Kārtība ir saistoša 

Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm: Pirmskolas 

izglītības iestādei ”Bitīte”, Aknīstes vidusskolai un Bērnu un jauniešu centram 

(turpmāk tekstā – Izglītības iestāde), Sociālajam dienestam (turpmāk tekstā –

Dienests), Aknīstes novada administratīvajai komisijai (turpmāk tekstā – 

Administratīvā komisija) un Aknīstes novada bāriņtiesai (turpmāk tekstā – 

Bāriņtiesa), Aknīstes novada pašvaldības policijai (turpmāk tekstā – 

Pašvaldības policija). Pēc abpusējas vienošanās noteikumi var tikt attiecināti arī 

uz citām institūcijām un iestādēm. 

 

II. Iesaistīto institūciju kompetence sadarbības nodrošināšanā 

2. Dienests izstrādā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības 

programmu darbam ar bērnu un viņa ģimeni, kas tiek apspriesta un apstiprināta 

Starpprofesionāļu komandas apspriedē. Tās ietvaros tiek plānots pārbaudīt 

ģimenes sadzīves apstākļus, sniegt psihologa konsultācijas, iesaistīt izglītības 

iestādes pārstāvjus, policijas iestādes, kā arī, ja nepieciešams – medicīnas 

darbiniekus, sniegt sociālo palīdzību ģimenēm un bērniem, nepieciešamības 

gadījumā informēt atbilstošās institūcijas vai amatpersonas, noslēgt sadarbības 

līgumu ar ģimeni un veikt sadarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildes 

uzraudzību un kontroli. 

3. Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādības iestāde prioritāri nodrošina bērna 

tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, veic nepieciešamos, normatīvajos aktos 

noteiktos bērna personisko tiesību un interešu aizsardzības pasākumus. 

4.  Izglītības iestādes atbild par bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu 

izglītības iestādē un sadarbojas ar institūcijām bērnu tiesību jautājumu 

risināšanā savas kompetences ietvaros. 

5. Administratīvā komisija pēc administratīvo protokolu izskatīšanas, (atbilstoši 

nodarījumam/ pārkāpumam) sniedz informāciju Dienestam par pieņemtajiem 

lēmumiem par bērniem un viņu vecākiem.  

6. Bērnu un jauniešu centrs atbalsta un veicina novada bērnu un jauniešu 

iniciatīvas, iesaistot viņus savas dzīves kvalitātes veidošanā, t.i., organizējot 

neformālās izglītības pasākumus un akcijas jauniešiem visā novadā. 

7. Pašvaldības policija veic nepieciešamos, normatīvajos aktos noteiktos bērna 

tiesību un interešu aizsardzības pasākumus, iesaistās preventīvajos pasākumos 

bērnu drošības nodrošināšanai, informē par bērnu tiesību pārkāpumiem 

Starpinstitucionālajā sanāksmē. Pašvaldības policija atbilstoši savai 

kompetencei veic likumpārkāpumu preventīvos pasākumus un veic darbu 

sabiedrības, t.sk., bērnu drošības aizsardzības jomā. Lai nodrošinātu bērnu 

tiesību aizsardzību, izvērtējot situāciju pašvaldībā, savlaicīgi jākonstatē bērnu 

tiesībām un interesēm neatbilstoši apstākļi, nekavējoties jāinformē Dienests. 

 

III. Sadarbības grupas uzdevumi 

8. Sadarbības grupas sanāksmēs plāno darbu ar bērnu un viņa ģimeni, ievērojot 

paredzētos sadarbības principus, nosakot atsevišķu gadījumu risināšanas 
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uzdevumus un katras institūcijas veicamo pasākumu apjomu, sniedzot atbalstu 

un palīdzību bērnam un ģimenei. 

9.  Sadarbības grupas uzdevumi:  

9.1. īstenot sadarbību starp dažādām institūcijām bērnu un ģimeņu problēmu 

risināšanā, nodrošinot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos 

bērnu tiesību un interešu aizsardzības pasākumus; 

9.2. risināt bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanas un jaunatnes jautājumus 

pašvaldības administratīvajā teritorijā;  

9.3. ieviest profilakses lietas un izstrādāt nepilngadīgo sociālās korekcijas un 

palīdzības programmas katram bērnam, par kuru saņemta informācija 

atbildīgajā institūcijā;  

9.4. veikt preventīvos pasākumus, problēmu risināšanu un atbalsta 

nodrošināšanu sociālajam riskam pakļautajiem bērniem un bērna 

likumiskajiem pārstāvjiem;  

9.5. analizēt problēmu gadījumus bērnu un jauniešu sociālās atstumtības 

mazināšanai un nepilngadīgo noziedzības novēršanai, pieņemot vienotu 

rīcības plānu mērķu sasniegšanai. 

 

IV. Sadarbības grupas darba organizēšana  

10. Sociālā gadījuma vadītājs trīs darba dienu laikā pēc materiālu saņemšanas 

iekārto lietu. 

11. Par bērna ņemšanu uzskaitē rakstiski paziņo tā likumiskajam pārstāvim. 

12. Likumiskajam pārstāvim un bērnam nosūta uzaicinājumu uz pārrunām, 

vienlaicīgi paziņojot ierašanās laiku un vietu, likumiskajam pārstāvim 

izskaidrojot neierašanās sekas. 

13. Četru nedēļu laikā no lietas iekārtošanas izstrādā uzvedības sociālās korekcijas 

un sociālās palīdzības programmu. 

14. Sistemātiski veic pārrunas ar uzskaitē esošo personu un viņa likumisko pārstāvi. 

15. Motivē tos ievērot vispārpieņemtās sociālās, morāles un tiesību normas. 

16. Sniedz atbalstu un konsultē personu un viņa likumisko pārstāvi sociālo 

jautājumu risināšanā. 

17. Sadarbības grupa, ņemot vērā faktiskos apstākļus, izvirza kopīgu mērķi, sadala 

uzdevumus un atbildību, nosaka tālāko virzību, izvērtē pieņemto lēmumu 

izpildi, novērtē sadarbības rezultātus (mērķa sasniegšanas novērtēšana, mērķa 

sasniegšanas procesa novērtēšana, sadarbības grupas darba efektivitātes 

izvērtējums).  

18. Atsevišķos gadījumos sadarbības grupa var vienoties, kura no institūcijām 

(sociālais dienests, bāriņtiesa vai izglītības iestāde) un kurš tās darbinieks 

(turpmāk – Gadījuma vadītājs), atbilstoši savai kompetencei un gadījuma 

veidam, ir atbildīgs par konkrētā gadījuma vadīšanu:  

18.1. Sociālais darbinieks – ja konkrētajā sociālajā gadījumā nepieciešams 

izstrādāt un īstenot sociālās uzvedības korekcijas un sociālās palīdzības 

programmu.  

18.2.Bāriņtiesas pārstāvis – ja, izvērtējot riskus ģimenē, jālemj par bērna 

šķiršanu no ģimenes, vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu un bērna 

ārpusģimenes aprūpi, kā arī par bērna atgriešanu vecāku aprūpē.  

18.3.Izglītības darba speciālists –  ja problēmas konstatētas izglītības iestādē un 

to novēršanai nepieciešama sadarbības grupas iesaiste. 

19. Gadījuma vadītājs organizē sadarbības grupas sanāksmes.  

20. Sadarbības grupas sanāksmes organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 

četras reizes gadā. 

21. Izskatāmo jautājumu vispusīgai izvērtēšanai uz sadarbības grupas sanāksmi var 

uzaicināt Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 
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“Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 6.punktā minēto 

institūciju pārstāvjus un citas ieinteresētās personas.  

22. Katras sadarbības grupas dalībnieks, iesaistītās institūcijas darbinieks, uzņemas 

atbildību par savu rīcību atbilstoši savai kompetencei, ievēro ētikas un 

konfidencialitātes principus, viņa lēmumi un rīcība atbilst Latvijas Republikas 

Satversmei, citiem normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, katras 

iestādes darba kārtības noteikumiem un nolikumam.  

23. Sadarbības grupas sanāksmes tiek protokolētas. 

 

Domes priekšsēdētāja      Vija Dzene 

 

1.PIELIKUMS 
 „Starpinstitucionālā sadarbības kārtība 

 bērnu tiesību aizsardzības jomā  

Aknīstes novadā” 

Iestādes rekvizīti 

 

PROBLĒMZIŅOJUMS 

Aknīstē 

 

20____.gada ____________ Nr._______ 

         _______________ 

(Iestādes nosaukums, kurai adresēts problēmziņojums) 

 

Problēmas apraksts _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Informācija par bērnu ___________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, vecums, klase, uzvedība, attiecības ar 

klasesbiedriem un skolotājiem, veselības stāvoklis, atkarības 

problēmas u.c.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Informācija par vecākiem ________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, dzīves apstākļi, spējas rūpēties par 

bērnu, savstarpējās attiecības ģimenē, konflikti un to 

risināšanas paņēmieni u.c.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Iestādes paveiktais _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Iestādes vadītājs   _______________ _____________________ 

     (paraksts)  (vārds, uzvārds) 
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2.PIELIKUMS 

 „Starpinstitucionālā sadarbības kārtība 

 bērnu tiesību aizsardzības jomā  

Aknīstes novadā” 

 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS 

 

Aknīstē, 20__.gada ___.___________ 
 

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Dienests), kuru pārstāv 

tā vadītāja 

_______________________________, no vienas puses, 

 

Aknīstes novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), kuru pārstāv tās priekšsēdētāja 

_______________________________, no otrās puses, 

 

Aknīstes vidusskola,  kuru pārstāv tās direktore 

_______________________________, no trešās puses, 

 

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs, kuru pārstāv tās direktore 

_______________________________, no ceturtās puses, 

 

Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, kuru pārstāv tās vadītāja 

_______________________________, no piektās puses, 

 

Aknīstes novada pašvaldības policija, kuru pārstāv inspektor_ 

_______________________________, no sestās puses 

 

visi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma VII nodaļu, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

I. Līguma priekšmets un darbības termiņš 

 

1.1. Puses vienojas sadarboties gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību 

pārkāpumiem, konstatēti bērna tiesību pārkāpumi, saskaņā ar izstrādātajiem 

noteikumiem  „Starpinstitucionālā sadarbības kārtība bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Aknīstes novadā”. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. 

 

II. Pušu pienākumi 

Puses apņemas: 

2.1. sniegt savas institūcijas rīcībā esošo informāciju par sociālo gadījumu 

atbilstoši kompetencei; 

2.2. saskaņot atzinumus, kuri tiek sniegti citai institūcijai, par sociālās situācijas 

būtiskām izmaiņām; 

2.3. ja veikta apsekošana dzīvesvietā, informēt (telefoniski, elektroniski, rakstiski) 

par apsekošanas aktā konstatētajiem faktiem Sociālā gadījuma vadītāju vai 

nepieciešamības gadījumā policiju; 

2.4. nekavējoties (trīs darba dienu laikā) informēt pārējās Puses par neiespējamību 

izpildīt Līguma nosacījumus; 

2.5. piedalīties sēdēs; 

2.6. izvirzīt pārstāvi katra konkrēta gadījuma risināšanai. 
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III. Pušu tiesības 

Pusēm ir tiesības: 

3.1. saņemt pilnīgu, patiesu un saprotamu informāciju par citu Pušu darbību 

attiecībā uz šajā Līgumā noteikto; 

3.2. saņemt saprotamā veidā nepieciešamo informāciju par Sociālo gadījumu 

risināšanas gaitu; 

3.3. izteikt priekšlikumus un ierosinājumus Līguma 1.1.punktā noteiktās 

sadarbības efektivitātes veicināšanai. 

 

IV. Nepārvarama vara 

 

4.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis 

iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un 

novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas 

ne tikai dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, bet arī jaunas 

likumdošanas ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto 

darbību. 

 

V. Nobeiguma noteikumi 

 

5.1. Visus strīdus, domstarpības un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

5.2. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus. 

5.3. Grozījumus Līgumā veic, fiksējot tos papildus vienošanās, kuras noformē 

rakstveidā. Papildus vienošanās ir uzskatāmas par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām un ir spēkā tādā gadījumā, ja tās parakstījušas visas Puses. 

5.4. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.5. Līgumu var lauzt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

5.6. Līguma izpildes uzraudzību veic SD vadītāja ______________________, 

tālr.__________, e-pasts _____________________________________ 

5.7. Atbildīgā persona Līguma izpildē no Bāriņtiesas puses ir 

___________________________________________________________ 

5.8. Atbildīgā persona Līguma izpildē no Aknīstes vidusskolas  puses ir 

___________________________________________________________ 

5.9. Atbildīgā persona Līguma izpildē no Bērnu un jauniešu centrs  puses ir 

___________________________________________________________ 

5.10. Atbildīgā persona Līguma izpildē no  Aknīstes Pirmskolas izglītības 

iestāde “Bitīte” puses ir 

_____________________________________________________________ 
5.11. Atbildīgā persona Līguma izpildē no  Pašvaldības policijas puses ir 

_____________________________________________________________ 
5.12. Mainoties personai, kura ir atbildīga par Līguma izpildi, Puse par to 

rakstveidā paziņo iesaistītajām Pusēm. 

5.13. Līgums ar tā pielikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, 

sastādīts un parakstīts 5 (piecos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. 

5.14. Katrai Pusei izsniegts 1 (viens) Līguma oriģināleksemplārs. Katrs 

Līguma eksemplārs satur 3 (trīs) lapas. 
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VI. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti 

 

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests  

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Dienesta vadītāja ___________________________________ 
 

Z.v. 

 

 

Aknīstes novada bāriņtiesa  

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ___________________________________ 
 

Z.v. 

 

 

Aknīstes vidusskola  

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Skolas direktore  ___________________________________ 
 

Z.v. 

 

Bērnu un Jauniešu centrs 

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Direktore  ___________________________________ 
 

Z.v. 

 

 

Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” 

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Vadītāja ___________________________________ 
 

Z.v. 

 

Aknīstes novada Pašvaldības policija 

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Pašvaldības policijas amatpersona ___________________________________ 
 

 

Z.v. 

 

 



25 
 

20.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstā 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

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

I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā 

nepiedalās – 2 (N.Zariņš, S.Vārslavāne), pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2019. Aknīstes vidusskolas sociālajam 

pedagogam – EUR 750,00. 

2. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2019. pirmsskolas izglītības iestādes 

“Bitīte” pirmsskolas izglītības skolotājam, interešu izglītības skolotājam, 

logopēdam – EUR 750,00. 

3. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2019. Aknīstes Bērnu un jauniešu centra 

interešu izglītības skolotājam – EUR 750,00. 

4. Noteikt amata likmes algu no 01.09.2019. Aknīstes Bērnu un jauniešu centra 

direktorei – EUR 1003,00.  

5. Noteikt amata algu pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājai no 

01.09.2019. – EUR 1003,00. 

6. Noteikt amata algu pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” metodiķei no 

01.09.2019. – EUR 830,00.  

7. Izslēgt Asares pamatskolu no Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību amatu saraksta. 

8. Pedagogu algu paaugstināšanai piešķirt EUR 2877,30 no līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 

9. Uzdot kancelejas vadītājai I.Buiķei veikt izmaiņas Aknīstes novada pašvaldības 

amatu sarakstā. 

 

21.# 

Par saistošo noteikumu Nr.14/2019 “Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 

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

nolikums” apstiprināšanu 

 

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

24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.14/2019 

„Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums””. (pielikumā) 

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.14/2019 
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„Grozījumi Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Aknīstes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. svītrot 5.punkta 5.4.apakšpunktu; 

1.2. svītrot 10.punkta 10.5.apakšpunktu; 

1.3. svītrot 10.punkta 10.9.apakšpunktu. 

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

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

 

22.# 

Par LPIA pieredzes apmaiņas vizīti uz Slovākiju 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 

“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Vārslavāne, S.Curikova); PRET – 3 (A.Kurkliete, I.Čāmāns, V.Žukovskis); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Komandēt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Gavaru  uz 

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas organizēto pieredzes apmaiņas vizīti 

Slovākijā no 05.10. līdz 12.10.2019., un izmaksāt komandējuma dienas naudu 29 

EUR apmērā (summa 232 EUR) no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.  

 

23.# 

Par ziedojumu finanšu līdzekļu izlietojumu 

 

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

Aknīstes novada pašvaldības 27.04.2016. nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu)  

pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Aknīstes novada pašvaldībā”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt uzkrāto ziedojumu finanšu līdzekļu izlietojumu: 

EUR 63,00 – inventāra iegāde Sociālajam dienestam; 

EUR 423,50 – muzikālais pakalpojums Gārsenes sporta spēlēs (kultūra);  

EUR 178,43 – inventāra iegāde Gārsenes sporta spēlēm (kultūra);  

EUR 127,73 – inventāra iegāde Gārsenes sporta spēlēm (kultūra). 

 

24.# 

Par līguma slēgšanu 

 

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

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova); PRET – nav; ATTURAS – 1 

(V.Žukovskis), Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt līgumu  ar SIA “AB SHOP 707”, reģ.Nr.40203030052, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 155 k-6, Rīga, par termālā binokļa iegādi projekta “Inventāra iegāde zivju 

resursu aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs” ietvaros. Līgumcena 2985,80 EUR. 

 

25.# 

Par pieteikuma sniegšanu tiesā SIA “Pikets Būve” maksātnespējas 

pasludināšanai 

 

Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 60.panta pirmās daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova); PRET – 1 (V.Žukovskis); 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Iesniegt Zemgales rajona tiesā pieteikumu SIA “Pikets Būve” maksātnespējas 

pasludināšanai. 

2. Piešķirt EUR 1218,30 no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem valsts 

nodevas un depozīta maksājuma nomaksai par pieteikuma iesniegšanu tiesā 

SIA “Pikets Būve” maksātnespējas pasludināšanai. 

 

26.# 

Par ziedojumu noraidīšanu 

 

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

27.punktu, Aknīstes novada pašvaldības 27.04.2016. nolikuma “Par dāvinājumu 

(ziedojumu)  pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Aknīstes novada 

pašvaldībā” 16.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, I.Čāmāns, S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Nepieņemt ziedojumu EUR 70,00 no SIA “Zelta Vārpas” un EUR 70,00 no 

ZS “Rūdupes” Gārsenes sporta svētkiem. 

2. Uzdot galvenajai grāmatvedei I.Vendelei atmaksāt ziedojumu summu SIA 

“Zelta Vārpas” un ZS “Rūdupes” kontos. 

 


