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 28.septembrī
Aknīstē

Nr.13

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde sākta plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi augustā. (M.Nastaja)
2. Par saistošo noteikumu Nr.25/2016 „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.26/2016 „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 ziedojumu un dāvinājumu
budžetā. (M.Nastaja)
5. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
6. Par kurinātāju Gārsenes pilī. (V.Dzene)
7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
(L.Valaine)
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu un nosacītās
summas apstiprināšanu. (L.Valaine)
9. Par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22 – 3, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
(L.Valaine)
10. Par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36 – 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
(L.Valaine)
11. Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 9, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. (L.Valaine)
12. Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas “Kraujas 1”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, iedzīvotājiem.
(L.Valaine)
13. Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam
Aknīstes novada izglītības iestādēs. (L.Valaine)
14. Par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 19 – 2, Aknīstē, pirkšanu – iegādāšanos
pašvaldības īpašumā. (L.Valaine)
15. Par nekustamā īpašuma “Mierlauki”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
pārdošanu par brīvu cenu. (A.Ielejs)

16. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 2, Aknīstē, Aknīstes novadā, 7/16
domājamās daļas pārdošanu par brīvu cenu. (L.Valaine)
17. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) pašvaldības autonomo funkciju izpildei
iegādi pašvaldības īpašumā. (L.Valaine)
18. Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 “Ģimenes asistenta pakalpojuma
saņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā” precizēšanu.
(L.Valaine)
19. Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2016. līdz 31.12.2016. (M.Nastaja)
20. Par Aknīstes novada organizēto kultūras pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
(V.Dzene)
21. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām. (V.Dzene)
22. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. (V.Dzene)
23. Par pašvaldības zemes nomu. (A.Ielejs)
24. Par zemes vienības lietošanas mērķi. (A.Ielejs)
25. Par adrešu likvidēšanu, maiņu, precizēšanu. (A.Ielejs)
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Skolas ielā 3B,
Aknīstē, Aknīstes novadā. (A.Ielejs)
27. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (S.Pudāne)
28. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. (S.Pudāne)
29. Par Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmuma “Par zemes gabala atdalīšanu
no nekustamā īpašuma “Andri”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā” (prot.
Nr.10, 10.#) precizēšanu. (V.Dzene)
30. Par saistošo noteikumu Nr.27/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
apstiprināšanu. (S.Pudāne)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Aivars Ielejs,
Andris Zībergs,
Guntars Geida,
Ināra Lunģe,
Valentīna Čāmāne,
Skaidrīte Pudāne,
Jānis Vanags
Nepiedalās:

Aija Voitiške

Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 30 jautājumiem.

1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi augustā
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada janvāraaugusta ieņēmumus – EUR 1605758,55 un izdevumus – EUR 1417511,73; speciālā
budžeta ieņēmumus – EUR 87852,53 un izdevumus – EUR 69516,00; ziedojumu un
dāvinājumu ieņēmumus – EUR 486,22 un izdevumus – EUR 72,65.
2.#
Par saistošo noteikumu Nr.25/2016 „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”, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.25/2016
„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.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25/2016
„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

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

04.1.1.1.
04.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo
gadu parādi

1 31 40

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 27 61 85

75 00

1 39 74 12

30 00

10 54 18

-30 00

2 10 00

Gada
plāns
(EUR)
2 26 30
45
1 38 99
12
10 24 18

Grozījumi
(EUR)

2 40 00

13.0.0.0

13.1.0.0
13.1.0.0
13.1.0.0.
21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.8.0
21.3.8.1.
21.4.0.0

21.4.9.0
21.4.9.9.

IV Nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS)
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU
PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
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

4 59 85
4 45 00

75 00
75 00

5 34 85
5 20 00

1 35 00
1 35 00
1 35 00
8 46 29
8 46 29
7 66 10

75 00
75 00
75 00
56 40
56 40
50 00

2 10 00
2 10 00
2 10 00
9 02 69
9 02 69
8 16 10

2 15 50
70 00
80 19

50 00
50 00
6 40

2 65 50
1 20 00
86 59

80 19

6 40

86 59

80 19

6 40

86 59

Gada
plāns
(EUR)
2 31 88
42
10 52 12
44 27 74
21 10 96
4 55 09
21 30 07
2 31 88
42
96 61 37
96 61 37
3 81 38

Grozījumi
(EUR)

3 81 38

Izdevumos:
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

06.200
08.230
08.290
09.110

1110
1119
1150
1150
2000
2100
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2200
2210
2219
2220
2223
2224

2230

2233

Teritoriju attīstība
Kultūras centri, nami, klubi
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Pirmsskolas izglītība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no
apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām
vietām un atkritumu utilizāciju
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem

54 49 10
42 62
8 76
4 10
4 66
33 86
8 15
25 71
34 13 26
65 60
65 60
11 41 27
5 19 61
84 81

9 94 12

2 34 67

3 25 59

Precizētais
gada plāns
(EUR)
2 35 14 01

-1 66 04
4 68 43
92 00
-72 00
3 20
3 25 59

8 86 08
48 96 17
22 02 96
3 83 09
21 33 27
2 35 14 01

-8 64
-8 64
8 64

96 52 73
96 52 73
3 90 02

8 64

3 90 02

14 03
4 80
1 10

3 70
3 90
-20
1 02 50
2 40
2 40
-1 00
-2 00
1 00

54 63 13
47 42
9 86
4 60
5 26
37 56
12 05
25 51
35 15 76
68 00
68 00
11 40 27
5 17 61
85 81

6 79

10 00 91

50
60

-65

2 34 02

2239
2240

2241
2242
2243
2246
2270
2279
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2322
2340

2341
2350
2350
2360
2361
2500
2520
2520
5000
5200
5230
5231
5239
5250
5250
6000
6200
6260
6260
7000
7100
7180
71800
7200
7210
72103

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Ceļu un ielu kārtējais remonts
Citi pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi
Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Transportlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
Sociālās palīdzības transferti

6 95 94
5 97 99

7 44
91 79

7 03 38
6 89 78

3 11 70
1 09 90
99 30

-16 40
-21 50
65

2 95 30
88 40
99 95

0
4 15 02
95 11
19 66 93

1 29 04
2 52
2 52
-94 67

1 29 04
4 17 54
97 63
18 72 26

5 51 64
1 26 52
2 71 15
1 53 97

-41 31
40
-30 11
-11 60

5 10 33
1 26 92
2 41 04
1 42 37

4 11 83
3 66 83
3 15

1 36
1 36
4

4 13 19
3 68 19
3 19

3 15
5 56 76
5 56 76
3 93 85

4
-44 76
-44 76
-10 00

3 19
5 12 00
5 56 76
3 83 85

39 35

49
14 44 37
14 44 37
3 15 90
0
1 52 43
10 59 48
10 59 48
20 69 11
5 36 76
55 00
55 00
17 60 22
10 52 12
10 52 12
10 52 12
7 08 10

-10 00
1 40
1 40
1 40
4 77 60
4 77 60
1 39 93
92 76
47 17
3 37 67
3 37 67
-20 00
-20 00
-20 00
-20 00
-1 46 04
-1 66 04
-1 66 04
-1 66 04
20 00

29 35
1 89
1 89
1 89
19 21 97
19 21 97
4 55 83
92 76
1 99 60
13 97 15
13 97 15
20 49 11
5 16 76
35 00
35 00
16 14 18
8 86 08
8 86 08
8 86 08
7 28 10

6 77 90

20 00

6 97 90

49
49

1 36 00

20 00

1 56 00

3.#
Par saistošo noteikumu Nr.26/2016 „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”, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.26/2016
„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.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26/2016
„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

2000
2200
2230

2239
2240

2241
5000
5200
5230
5239

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
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)
Ēku, būvju un telpu remonts
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

Gada
plāns
(EUR)
18 00 88

Grozījumi
(EUR)
0

Precizētais
gada plāns
(EUR)
18 00 88

18 00 88

0

18 00 88

10 46 90
8 55 13
1 66 69

1 26 04
6 83 19

0
2 30 39
1 49 39
15 00
0

-39 70
-39 70
-53 51

-53 51

10 07 20
8 15 43
1 13 18

72 53

13 81

6 97 00

13 81
39 70
39 70
39 70
39 70

13 81
2 70 09
1 89 09
54 70
39 70

4.#
Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžetā
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo, otro daļu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, 21.09.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, 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,
21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 12000,00 krāsns izbūvei Gārsenes pilī – EUR 7200,00 no tūrisma
budžeta līdzekļiem, EUR 2800,00 no Gārsenes pils budžeta līdzekļiem, EUR
2000,00 no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
2. Piešķirt EUR 1320,00 PII “Bitīte” inventāra iegādei no pašvaldības
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
3. Piešķirt EUR 1370,00 grāmatas “Gārsene un gārsenieši” izdošanai no
pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
4. Piešķirt EUR 998,00 biedrībai “Kraujieši” jumta ūdens novadīšanas sistēmas
materiālu iegādei mājai “Kraujas 1”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā, no Gārsenes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
5. Piešķirt līdzekļus EUR 20032,13 apmērā 20 kW gaisvadu līnijas PL-27 tehniskā
projekta izstrādei un pārbūvei Skolas un Radžupes ielā, Aknīstes pilsētā,
Aknīstes novadā, no pašvaldības dabas resursu nodokļa un nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem.
6. Segt 30% no mācību maksas mēnesī Aknīstes novada audzēkņiem, kuri
apmeklē Jēkabpils Mūzikas skolas Aknīstes filiāli, Sēlijas sporta skolu un
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru.
7. Segt mācību materiālu iegādes izdevumus EUR 4,30 apmērā mēnesī Jēkabpils
Mākslas skolas Aknīstes filiāles audzēkņiem, uzdodot Evai Jočai veikt
centralizētu materiālu iepirkšanu.
8. Noraidīt SIA “Producents.lv” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu EUR
2000,00 apmērā Latvijas Simtgades programmas “Es esmu Latvija”
realizēšanai.
6.#
Par kurinātāju Gārsenes pilī
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, I.Lunģe, A.Zībergs,
G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – 2 (J.Vanags, S.Pudāne),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:

Slēgt līgumu par kurināšanas darbu veikšanu Gārsenes pilī (minimālā alga)
apkures sezonā no Gārsenes pils budžeta līdzekļiem.
7.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu
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,
14.09.2016.Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Aknīstes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa,
“Kraujas 4”, dzīvoklis Nr.15, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads,
kadastra Nr.56629007920, ar platību 72,6 m2, 726/11762 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, atsavināšanas procesu;
1.1.uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt dokumentu
sagatavošanu īpašuma novērtēšanai un atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, sesto, septīto daļu, 9.panta otro daļu, likuma
„Par
nekustamā
īpašuma
ierakstīšanu
zemesgrāmatās”
8.pantu,
21.09.2016.Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
2. Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu (zemi) 4080 m2 platībā, kadastra Nr.5605 001 0028, Liepu ielā 8B,
Aknīstē, Aknīstes novadā:
2.1.pilnvarot Viktoru Seikstuļu, dzīv. Liepu ielā 8, Aknīstē, Aknīstes novadā,
veikt zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
8.#
Par pašvaldības nekustamo īpašumu 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,
21.09.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V.P., personas kods, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli), Miera ielā 3, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr.56059000029, ar platību 72,1 m2, 601/5535 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā nekustamā
īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 3602,54 (trīs tūkstoši seši simti divi
euro 54 centi).

2. Atļaut V.V., personas kods, atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu (dzīvokli), Dzirnavu ielā 12, dzīvoklis Nr.4, Aknīste,
Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000030, ar platību 68,1 m2, 726/1879
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atsavināmā
nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1806,65 (viens tūkstotis
astoņi simti seši euro 65 centi).
3. Dzīvokļu atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
4. Uzdot juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas sagatavot dzīvokļa pirkuma līgumu.
9.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22-3,
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 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu
un piekto daļu, 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,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punktu, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 22-3, kadastra Nr.
56059000031, ar kopējo platību 46,6 m2, kas sastāv no 481/1334 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. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.4/2016 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22-3,
Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2016
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22-3,
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: 2016.gada 7.novembrī plkst. 11:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: L.Valaine; komisijas locekļi: I.Ieleja, J. Gavars
Sekretāre: I.Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis)
Augšzemes iela 22, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059000031, ar platību 46,6 m2, kas sastāv no 481/1334 kopīpašuma
domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 1505,74 (viens tūkstotis pieci simti pieci euro 74 centi).

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00
centi).
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no katra izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2016.gada 4.novembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa
tālr.22029315.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30,00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija.
46. 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 2016.gada 28.septembra
līdz 2016.gada 4.novembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz
17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
22029315.
48. Izsole notiks 2016.gada 7.novembrī plkst. 11:00, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
10.#
Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-7,
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 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu

un piekto daļu, 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,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punktu, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 36-7, kadastra Nr.
5605 900 9242, ar kopējo platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes.
2. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR
2705,74 (divi tūkstoši septiņi simti pieci euro 74 centi).
3. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
4. Apstiprināt Aknīstes novada domes izsoles noteikumus Nr.5/2016 „Par
Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-7,
Aknīstē, Aknīstes novadā atsavināšanu”.
5. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.
Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2016
„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 36-7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu"

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441,
adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 7.novembrī plkst. 11:30.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: L.Valaine; komisijas locekļi: I.Ieleja, J.Gavars
Sekretāre: I.Buiķe
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis)
Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059009242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma
domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa)
nosacītā cena ir EUR 2705,74 (divi tūkstoši septiņi simti pieci euro 74 centi).
6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš
sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 22029315.
8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00
centi);
9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš
samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no katra izsolāmā nekustamā īpašuma
objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro
23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents,
nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs
izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas
pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S
„SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X, vai arī skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā
īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma
maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties
Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2016.gada 4.novembrim darbdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā
īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi
dokumenti:
16.1. Fiziskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu;
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2. Juridiskām personām:
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos
iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem;
- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās
pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par
pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
- kvīts par drošības naudas samaksu;
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var
pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās
personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš;
- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles
dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar
izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa
tālr.22029315.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas
par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam)
reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam
kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi
dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto
cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību
piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā
objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30,00. Ja neviens no
dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši
vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no
viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles
protokolā, kurā norāda dalībnieka
- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā
nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai,
ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms
par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija
ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek
atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija
pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par
viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu
pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties
atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis
nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles
dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis
Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma
objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu.

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek
atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda
un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu
laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības
naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas
atsavināšanas
komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc
tam, kad saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par
nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas
atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta
izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas
nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.)
par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7
(septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija.
46. 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 2016.gada 28.septembra
līdz 2016.gada 4.novembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz
17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
22029315.
48. Izsole notiks 2016.gada 7.novembrī plkst. 11:30, Aknīstes novada pašvaldībā,
2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
11.#
Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 9, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 21.09.2016.
Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Smilšu ielā 9, Aknīstē, pārvaldīšanas tiesības
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
2. Uzdot SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes loceklim A.Vītolam sagatavot ēkas
nodošanas – pieņemšanas dokumentus.
12.#
Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Kraujas 1, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, mājas
iedzīvotājiem

L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.1 panta
pirmo daļu, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
Kraujas 1, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, – 0,75 euro/m2, no kuriem 0,30
euro/m2 ir apsaimniekošanas maksa.
2. Noteikt maksu 1,87 euro/m2, kas sastāv no Aknīstes novada pašvaldības
ieguldīto līdzekļu atmaksas “Kraujas 1”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
īpašniekiem līdz līguma noslēgšanai par dzīvojamās mājas remontam ieguldīto
līdzekļu daļas EUR 998,00 proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, atmaksu.
3. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei L.Valainei brīdināt īrniekus
par īres maksas paaugstināšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, nosūtot
brīdinājumus dzīvojamās mājas īrniekiem par izmaiņām īres maksas apmērā
laika posmā no 01.04.2017. līdz 01.10.2017. un uzaicināt īrniekus noslēgt
vienošanās par grozījumiem īres līgumos. Brīdinājumā norādīt īres maksas
paaugstināšanas iemeslu un finansiālo pamatojumu.
13.#
Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam
Aknīstes novada izglītības iestādēs
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 21.09.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma
“Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Aknīstes novada mācību iestādēs” ietvaros nomas
maksu EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) bez PVN mēnesī par
neapdzīvojamām telpām Skolas ielā 19, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kopējo
platību 173,9 m2, būves kadastra Nr.56050010442, un par neapdzīvojamām
telpām “Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, ar kopējo platību
62,2 m2, būves kadastra Nr. 56440050257.
2. Noteikt nomas līguma darbības termiņu atbilstoši iepirkuma darbības
termiņiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
14.#
Par nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 19 – 2, Aknīstē, pirkšanu – iegādāšanos
pašvaldības īpašumā
L.Valaine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 8.pantu, 21.09.2016.Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pirkt Z.G., personas kods, piederošo nekustamo īpašumu (dzīvokli) ar kadastra
Nr. 5605 900 6721, Augšzemes ielā 19-2, Aknīstē, 32,8 m2 platībā, 328/3009
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, par EUR
1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro 00 centi).
2. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt nekustamā
īpašuma Pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
15.#
Par nekustamā īpašuma "Mierlauki", Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā,
pārdošanu par brīvu cenu
A.Ielejs
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, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta" 38.punktu, 21.09.2016. Tautsaimniecības komitejas
lēmumu, 21.09.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, 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.
16.#
Par nekustamā īpašuma 7/16 domājamās daļas Miera ielā 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, pārdošanu par brīvu cenu
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, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta" 38.punktu, 21.09.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut L.B., personas kods, atsavināt Aknīstes novada pašvaldības nekustamā
īpašuma (zemes gabala) 7/16 domājamās daļas Miera ielā 2, Aknīstē, Aknīstes
novadā, Kadastra Nr. 56050010530.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
3. Apstiprināt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1075,57
(viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro 57 centi).

4. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Valainei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
17.#
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) pašvaldības autonomo funkciju izpildei
iegādi pašvaldības īpašumā
L.Valaine
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,
Aknīstes novada domes 26.11.2015. lēmumu „Par projekta „Pašvaldības grants ceļu
pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” objektu atlases kritērijiem” (prot. Nr.17,
6.#), Aknīstes novada pašvaldības un uzņēmēju 08.12.2015. apspriežu rezultātiem,
Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Aknīstes novada domes 28.05.2014. lēmumu
„Par Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (prot.
Nr.7, 17.3.#). Pašvaldībai autonomo funkciju veikšanai ir nepieciešams iegādāties daļu
no zemes vienības Aknīstes pilsētā, Augšzemes ielā 66A, ar kadastra Nr. 5605 001
0628, Melioratoru ielas iztaisnošanai un pārbūvei. Aknīstes novada dome 22.12.2015.
pieņēma lēmumu (prot.Nr.18, 8.#) “Par pašvaldības prioritāro ceļu saraksta
apstiprināšanu projekta „Pašvaldības grants ceļu pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes
novadā” īstenošanai”. Tika nolemts apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības un
uzņēmēju apspriedēs noteikto prioritāro ceļu sarakstu projekta „Pašvaldības grants ceļu
pārbūve un jauna būvniecība Aknīstes novadā” īstenošanai. Viens no prioritārajiem
ceļiem Aknīstes pilsētā ir Melioratoru iela.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 8.pantu,
21.09.2016.Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, I.Lunģe, S.Pudāne,
A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā
nepiedalās – 1 (A.Ielejs, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pirkt L.I., personas kods, piederošo nekustamo īpašumu (daļu no zemes
vienības) ar kadastra Nr.56050010628 Augšzemes ielā 66A, Aknīstē, 0,1664
ha platībā, par EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi).
2. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt nekustamā
īpašuma Pirkuma līgumu ar Laimonu Ieleju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
18.#
Par Aknīstes novada domes 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr.18/2016
„Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība Aknīstes
novada pašvaldībā” precizēšanu
L.Valaine
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, 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, 21.09.2016.Finanšu komitejas
lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aknīstes novada domes 25.05.2016. apstiprinātos 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.
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, 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

1.

2.

3.
4.
5.

I Vispārīgie jautājumi
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).
Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz saņemtā iesnieguma
un Aknīstes novada pašvaldības sociālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests)
lēmumu.
Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 3 mēnešiem vai
atsevišķos gadījumos (sociālā riska grupai) uz laiku, cik nepieciešams.
Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu kontrolē sociālais dienests.
Ģimenes asistenta pakalpojums tiek organizēts, ievērojot Latvijas Republikas
Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus un
Labklājības ministrijas tiesību aktus un ieteikumus, pašvaldības lēmumus un
rīkojumus, kā arī šos noteikumus.

II Veicamie pasākumi
6. Nodrošināt kvalificētas atbalsta jomas ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējam
(turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs):
6.1. personības izaugsmes veicināšana;
6.2. mājokļa tīrības un kārtības uzturēšanas prasmju apgūšana un pilnveidošana;
6.3. ģimenes budžeta plānošana;
6.4. izpratnes par personīgo higiēnu un veselību veidošana;
6.5. prasmju pilnveidošana bērna audzināšanā;
6.6. ēdiena gatavošanas un galda kultūras pamatprasmju pilnveidošana un
uzturēšana;

6.7. nodarbinātības pasākumu organizēšana;
6.8. izpratnes par izglītības nepieciešamību veicināšana.
III Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība
7. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā dienesta
izvērtējumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
7.1. ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem;
7.2. nepilnai ģimenei;
7.3. daudzbērnu ģimenei;
7.4. vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi;
7.5. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu aprūpē;
7.6. ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā;
7.7. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un
iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
7.8. ģimenēm (personām), kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.
8. Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgta rakstiska
vienošanās starp ģimenes asistentu un pakalpojuma saņēmēju atbilstoši sociālā
dienesta darbinieka sastādītajam rehabilitācijas plānam.
9. Gadījumā, ja mainās atbalsta jomas pakalpojuma saņēmējam, ģimenes asistenta
pakalpojuma sniedzējs iesniedz iesniegumu sociālajā dienestā.
IV Ģimenes asistenta darba organizēšana
10. Ģimenes asistents sniedz ģimenes asistenta pakalpojumus atbilstoši sociālajā
dienestā sastādītajam rehabilitācijas plānam un noteiktajam grafikam, kas ir
saskaņoti ar pakalpojuma saņēmēju un atbilstoši noslēgtajai vienošanai par
pakalpojuma sniegšanu.
11. Ģimenes asistents veic ģimenes asistenta pakalpojuma (veikto darbu) uzskaiti un
iesniedz to sociālajā dienestā reizi mēnesī.
12. Sociālais dienests veic ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēja darba novērtēšanu
reizi mēnesī un informācijas ievadīšanu datu bāzē.
13. 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
14. Samaksu par ģimenes asistenta pakalpojumu nosaka atbilstoši darba apjomam pēc
stundas tarifa likmes saskaņā ar Aknīstes novada domes lēmumu.
15. 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.
16. Pārējos gadījumos pakalpojuma saņēmējs maksā par ģimenes asistenta
pakalpojumu pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un noslēgtās
vienošanās starp ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma
saņēmēju.
VI Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt likuma noteiktajā kārtībā pēc lēmuma
pieņemšanas Aknīstes novada domē.
18. Aknīstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001) likumā noteiktajā
kārtībā.

19.#
Par Aknīstes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.
M.Nastaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9, 10. punktu,
21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam Aknīstes novada izglītības
iestādēs 2016.gadā no 01.09.2016. – 31.12.2016.:
1.1.
Aknīstes vidusskolā – EUR 61,51;
1.2.
Asares pamatskolā – EUR 155,78;
1.3.
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – EUR 160,70.
20.#
Par Aknīstes novada organizēto kultūras pasākumu cenrāža apstiprināšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.09.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas lēmumu, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aknīstes novada organizēto kultūras pasākumu cenrādi. (pielikumā)
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes sēdes 28.09.2016. (prot. Nr.13, 20.#)
lēmumam “Par Aknīstes novada organizēto
kultūras pasākumu cenrāža apstiprināšanu”
Aknīstes novada kultūras organizēto pasākumu cenrādis
Nr.
p.k.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Pasākuma veids

Maksa bērniem līdz 12 .g.v.
Diskotēka
Bērnu amatierteātra izrāde
Kinofilmas demonstrēšana
Teātra izrāde
Koncertprogramma
Profesionāla teātra izrāde iepriekšpārdošanā
Profesionāla teātra izrāde
Maksa pieaugušajiem
Izglītojošs pasākums
Tematisks sarīkojums
Kinofilmas demonstrēšana
Amatiermākslas kolektīva koncerts vai izrāde
Solo koncerts
Mūziķu grupas koncerts iepriekšpārdošanā

Ieejas maksa
vienam
apmeklētājam
( EUR)

PVN

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
4,00

nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro

1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00

nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

2.18
2.19
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Mūziķu grupas koncerts
Atpūtas pasākums
Diskotēka
Atpūtas pasākums ar vakara vadītāju iepriekšpārdošanā
Atpūtas vakars ar vakara vadītāju
Diskotēka ar mūziķu grupas vai solista piedalīšanos
Atpūtas pasākums ar profesionālu mākslinieku
piedalīšanos iepriekšpārdošanā
Atpūtas pasākums ar profesionālu mākslinieku
piedalīšanos
Koncertprogramma vai teātra izrāde iepriekšpārdošanā
Koncertprogramma vai teātra izrāde
Profesionāla teātra izrāde, mūziķu grupas vai solistu
koncerts
iepriekšpārdošanā
Profesionāla teātra izrāde, mūziķu grupas vai solistu
koncerts
Profesionāla teātra izrāde, mūziķu grupas vai solistu
koncerts ar 10 un vairāk mākslinieku piedalīšanos
Maksa pensionāriem, personām ar invaliditāti,
uzrādot apliecību
Izglītojošs pasākums
Kinofilmas demonstrēšana
Amatiermākslas kolektīva koncerts vai izrāde
Tematisks sarīkojums
Papildsēdvietu zonā 75% no šajā lēmumā noteiktās
summas
Sagatavoja: K.Kalniete

5,00
3,00
3,00
4,00
5,00
5,00
4,00

nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro

5,00

nepiemēro

4,00
5,00
5,00

nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro

7,00

nepiemēro

8,00

nepiemēro

1,00
1,00
2,00
2,00

nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro

21.#
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algām
V.Dzene
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba
algas no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.:
1.1. Aknīstes vidusskolā – EUR 1200,00 (1 likme);
1.2. Asares pamatskolā – EUR 225,00 (0,25 likme);
1.5. Aknīstes bērnu jauniešu centrā – EUR 900,00 (1 likme)
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
22.#
Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.09.2016. Finanšu komitejas lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt Aknīstes novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” amata
“aprūpētājs” vienības no 2 uz 1,5 slodzi ar 01.11.2016. sakarā ar darba apjoma
samazināšanos.
2. Uzdot Kancelejas vadītājai I.Buiķei veikt grozījumus Aknīstes novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
pielikumā (amatu sarakstā).
23.#
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”, 21.09.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “Gārsenes vilks”,
reģ. Nr.40008152800, juridiskā adrese: “Krusti”, Gārsenes pagasts, Aknīstes
novads, par šādiem pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem:
kadastra Nr.5662 001 0041 – 2,2 ha;
kadastra Nr.5662 001 0042 – 3,5 ha;
kadastra Nr.5662 003 0199 – 1,75 ha;
Medību tiesību līguma termiņš līdz 2019.gada 1.oktobrim.
2. Iznomāt V.P., dzīvesvieta, daļu no pašvaldības zemes gabala 0,1645 ha platībā,
kadastra Nr. 56620030147, daļu no pašvaldības zemes gabala 2,68 ha platībā,
kadastra Nr. 56620030284, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Zemes lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
3. Iznomāt V.P., dzīvesvieta, pašvaldības zemes gabalu 1,55 ha platībā, kadastra
Nr. 56620030201, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Iznomāt A.G., dzīvesvieta, pašvaldības zemes gabalu 4,3 ha platībā, kadastra
Nr. 56620020119, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes
lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
24.#
Par zemes vienības lietošanas mērķi
A.Ielejs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 20.09.2016. VZD Zemgales reģionālās nodaļas
vēstuli Nr.2-04.1/2949, 21.09.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56620030378 – 0,34 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0301 – publiskie ūdeņi.

25.#
Par adrešu likvidēšanu, maiņu, precizēšanu
A.Ielejs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi”, Aknīstes novada domes 26.08.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par teritorijas plānojumiem”, ar kuriem apstiprinātas Asares
pagasta teritorijas plānojuma 2003. - 2015. grozījumu 2007. - 2015. saistošās daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas „Asares pagasta
teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana”, “Asares ciema teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana”, “Ancenes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Aknīstes
novada domes sēdes 28.10.2015. lēmumu “Par Aknīstes novada Asares pagasta
teritorijas plānojuma darbības termiņa pagarināšanu” (prot. Nr.15, 26.#), 13.06.2012.
ar VZD Zemgales reģionālo nodaļu saskaņoto Aknīstes novada pašvaldības autoceļu
un ielu sarakstu, VZD Adrešu reģistra daļas 22.08.2016. vēstuli „Par adrešu
precizēšanu”, reģistrācijas Nr. pašvaldības lietvedībā – 1.-7/609, 21.09.2016.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Likvidēt ielu statusu pašvaldības autoceļiem Asares pagastā - Ancenes ciemā –
Loka iela, Kalna iela, Asares ciemā – Parka iela, Jaunā iela.
2. Mainīt adresi „Parka iela 3” nekustamajam īpašumam ar zemes kadastra
Nr.56440040292 un būves kadastra Nr. 56440040292001, kurš pilnībā sadalīts
dzīvokļu īpašumos, un piešķirt tam adresi „Parka 3”, Asare, Asares pagasts,
Aknīstes novads, LV-5210.
3. Mainīt adresi „Kalna iela 1” nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.56440050043 Ancenes ciemā un piešķirt tam adresi – „Kalna 1”, Ancene,
Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210.
4. Precizēt un mainīt sekojošas adreses uz jaunām:
Nr.
Esošā adrese
Jaunā adrese
Kadastra
p.k.
apzīmējums
1.
"Apalāni", Ancene , Asares
"Apalāni", Asares pag.,
56440050104
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
2.
"Bērzaine", Ancene , Asares
"Bērzaine", Asares pag.,
56440050055
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
3.
"Dzintari", Ancene , Asares
"Dzintari", Asares pag.,
56440050174
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
4.
"Freidas", Ancene , Asares
"Freidas", Asares pag.,
56440050050
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
5.
"Kalniņi", Ancene , Asares
"Kalniņi", Asares pag.,
56440050129
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
6.
"Slokas", Ancene , Asares
"Slokas", Asares pag.,
56440050151
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
7.
"Vecozoli", Ancene , Asares
"Vecozoli", Asares pag.,
56440050227
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
8.
"Ceļmalnieki", Asare , Asares
"Ceļmalnieki", Asares pag.,
56440040014
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
9.
"Porieši", Asare , Asares pag.,
"Porieši", Asare , Asares pag.,
56440040076
Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
10.
Tauriņi", Asare , Asares pag.,
"Tauriņi", Asares pag.,
56440040102
Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210,
11.
"Viļumāni", Asare , Asares
"Viļumāni", Asares pag.,
56440040025
pag., Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210

12.

"Austrumi", Asare , Asares
pag., Aknīstes nov., LV-5210
"Dienvidi", Asare , Asares
pag., Aknīstes nov., LV-5210
"Grantiņi", Asare , Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
"Kamenes", Asare , Asares
pag., Aknīstes nov., LV-5210
"Valdiņi", Asare , Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
"Vējdzirnavas", Asare , Asares
pag., Aknīstes nov., LV-5210
"Ziemeļi", Asare , Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
"Grāvji", Asare , Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
"Lejiņu ferma", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210

"Austrumi", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
13.
"Dienvidi", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
14.
"Grantiņi", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
15.
"Kamenes", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
16.
"Valdiņi", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
17.
"Vējdzirnavas", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
18.
"Ziemeļi", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
19.
"Grāvji", Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
20.
"Lejiņu ferma", Ancene,
Asares pag., Aknīstes nov.,
LV-5210
21.
"Kaktusi", Asares pag.,
"Kaktusi", Asare, Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
22.
"Danis", Asares pag., Aknīstes "Danis", Ancene, Asares pag.,
nov., LV-5210
Aknīstes nov., LV-5210
23.
"Senči", Ancene , Asares pag., "Senči", Asares pag., Aknīstes
Aknīstes nov., LV-5210
nov., LV-5210
5. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.

56440040225
56440040013
56440040066
56440040196
56440040122
56440040015
56440040207
56440040011
56440050176

56440040261
Adrešu punkts
uz 56440050262
56440050248

26.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Skolas ielā 3B,
Aknīstē, Aknīstes novadā
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”, 21.09.2016.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt pašvaldības nekustamo īpašumu 40253 m2 platībā, kadastra
Nr.56050010473, zemes vienības kadastra apzīmējums 56050010473, Skolas
ielā 3B, Aknīstē, Aknīstes novadā, un izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. (pielikumā)
3. Iesniegt apstiprināšanai Aknīstes novada pašvaldībā zemes ierīcības projektu
divos eksemplāros.
PIELIKUMS
Aknīstes novada domes sēdes 28.09.2016. (prot. Nr.13, 26.#)
lēmumam “Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam Skolas ielā 3B, Aknīstē, Aknīstes novadā”

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi
nekustamajam īpašumam Skolas iela 3B,
Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010473,

zemes vienības apzīmējums Nr.56050010473
1. Prasības izstrādātājam: Zemes ierīcības projektu ( tālāk tekstā Projektu)
izstrādā persona, kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
2. Projekta izstrādes mērķis: Zemes gabala sadale, nodrošinot piekļūšanas
iespēju katrai projektētajai zemes vienībai.
3. Projekta sastāvs: atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” III daļai.
4. Projekta grafiskā daļa:
4.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1: 5000, uzrādot:
4.1.1. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas;
4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
4.1.3. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu saraksts,
norādot apgrūtinājumu veidu un platību, saskaņā ar Aknīstes
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumiem, kuri apstiprināti ar Aknīstes novada domes
21.10.2009. lēmumu (sēdes protokols Nr.9,11.#);
4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir un to pamatojums.
Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā digitālā vektordatu formā
(*.dwg,*.dgn vai *shp datņu formātā) Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi.
5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
5.1. atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”;
5.2. aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Projektu saskaņo ar Aknīstes novada pašvaldību, tai skaitā (apgrūtinājumu
saskaņošana).
7. Prasības projekta noformēšanai.
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

27.#
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”, 14.09.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 150,00.
2. Piešķirt 3 personām pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR
450,00.
3. Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 145,00 apmērā sakarā ar ilgstošu
ārstēšanos.
4. Piešķirt brīvpusdienas 50% apmērā no 01.10.2016. līdz 31.05.2017. – 15
novada izglītības iestādes bērniem.
5. Piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā no 01.10.2016. līdz 31.05.2017. – 1
novada izglītības iestādes bērnam.

28.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
S.Pudāne
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 14., 17., 18.panta pirmo daļu, Aknīstes novada
domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 10.08.2016. Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar O.T. par dzīvokli “Kraujas 1”- 6,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, uz 1 gadu.
2. Izslēgt no reģistra Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”
6 personas.
3. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar K.A. par dzīvokli “Kraujas 1”- 10,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, līgumu slēdzot uz 4 mēnešiem.
4. Atzīt D.M. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar
kārtas Nr.113 ar norādi, ka palīdzība sniedzama pirmām kārtām.
5. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar D.M. par dzīvokli “Rīti”- 2, Ancenē,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, nosakot minētajam dzīvoklim sociālā
dzīvokļa statusu.
6. Atzīt A.P. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un
reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar
kārtas Nr.114.
29.#
Par Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmuma “Par zemes gabala atdalīšanu
no nekustamā īpašuma “Andri”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā” (prot.
Nr.10, 10.#) precizēšanu
V.Dzene
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Precizēt Aknīstes novada domes 27.07.2016. lēmumu “Par zemes gabala
atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Andri”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā” (prot.
Nr.10, 10.#), izsakot to šādā redakcijā:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Andri”, īpašuma kadastra
Nr.56250080049, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56250080022 – 2,5 ha platībā. Zemes vienība tiks pievienota
nekustamajam īpašumam “Stariņi”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā.
2. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250080022 – 2,5 ha
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250080021 – 0,5 ha platībā noteikt
zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

30.#
Par saistošo noteikumu Nr.27/2016 „Grozījumi Aknīstes novada domes
21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Par pašvaldības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””
apstiprināšanu
S.Pudāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta trešo daļu, 26.09.2016. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, J.Vanags, I.Lunģe,
S.Pudāne, A.Zībergs, G.Geida, V.Čāmāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27/2016 „Grozījumi Aknīstes novada
domes 21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27/2016
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot
to materiālo stāvokli””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli” šādus grozījumus:
1.1. Grozīt 3.12.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem izglītojamajiem, kuri apgūst
pirmsskolas izglītības programmu, t.sk., 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir
obligātā apmācība, Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādēs, neņemot vērā
deklarēto dzīvesvietu."
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

